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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ
ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017
2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΩΝ
ΤΟΥ
ΕΤΑΑ
ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
23.516,00
23.516,00€
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ
24%
ή
29.159,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη:
1.

Τις ακόλουθες διατάξεις,
διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

Του ιδρυτικού νόµου του Ε.Τ.Α.Α. Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/ Α΄/03.04.08) « ∆ιοικητική και
οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις.»
1.2
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε
Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και
άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις».
1.3
Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε
Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.4
Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε
Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010), «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.5
Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A΄), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.6 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ
Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ. 3 ,για την επιβολή κράτησης 0,06% επί
της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής
ληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.7 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ
Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
1.8 Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ
Φ Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/
2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
1.1
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1.9 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).

1.10

2. Τις αποφάσεις:
2.1
Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 130395/19-4-2016 έγγραφη εισήγηση της ∆/νση Επιθεώρησης του
Ε.Τ.Α.Α. προς τη ∆.Ε. ΕΤΑΑ (Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004516911)
2.2 Την υπ’ αρ. 196 και Α.∆.Α.: 67ΗΨΟΡΕ1-∆Τ9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων
Υγειονοµικών ποσού 14.537,76 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ.
έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0887.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ005006446).
2.4 την υπ’ αρ. 58 και Α.∆.Α.: 7ΡΙΤΟΡΕ1-8 Η9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΥ∆Ε
ποσού 768,80 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ:
00100879(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004835966),
2.5 την υπ’ αρ. 176 και Α.∆.Α.: 6ΙΙ8ΟΡΕ1-Γ5Ζ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων
Ασφάλισης Νοµικών ποσού 4.672,32 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών οικ. έτους
2016 στον ΚΑΕ: 0010087900 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004767489),
2.6 την υπ’ αρ. 65 και Α.∆.Α.: 7ΨΤ70ΡΕ1-ΣΑ9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΠ∆Α
ποσού 972,16 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0010088700(Α∆ΑΜ
έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004792010),
2.7 την υπ’ αρ. 342 και Α.∆.Α.: ΩΨΠΖΟΡΕ1-725 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. ποσού 8.208,80 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Μηχ/κων και Ε.∆.Ε. οικ. έτους
2016 στον ΚΑΕ: 0889.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004769062)
2.8 Την απόφαση επί του 9ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης
/03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.
2.9 Την απόφαση επί του 11ου θέµατος της 401ης/8.06.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη έγκριση για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση 2016 –
2017 των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού
προϋπολογισµού 23.516,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 29.159,84 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%, το οποίο θα βαρύνει τους ΚΑΕ των προϋπολογισµών έτους 2016 των Τοµέων
.(Α∆Α:Ω7ΛΟΟΡΕ1-7ΧΩ)
2.10 Την απόφαση επί του 7ου θέµατος της 421ης/01.11.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη έγκριση των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει:
την ετήσια συντήρηση 2016 – 2017 των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων ΕΤΑΑ στην
Αθήνα συνολικού προϋπολογισµού 23.516,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 29.159,84 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% &
όπως αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ - Γ’, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης
αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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1.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα
στην κατωτέρω προθεσµία.
2.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν
µέχρι την Παρασκευή 09.12.2016 , ώρα 9:30π.µ., στο Τµήµα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος.
3.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 09.12.2016 , ώρα 9:30π.µ.

4.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την
λαµβάνονται υπόψη.

Παρασκευή

09.12.2016 & ώρα 9:30π.µ. δεν θα

5.
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο του
ζητούµενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο του προκηρυχθέντος έργου.
6.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και
προϋποθέσεις.
7.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση
αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων,
που προσφέρουν στην αγορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄.
I. Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής (Κριτήρια επιλογής)
Ο συµµετέχων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό:
• να διαθέτει στο µόνιµο προσωπικό του έναν Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µέλος του ΤΕΕ ή
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή τεχνικό µε άδεια ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρµογών
Ο Οικονοµικός Φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε
την προσφορά του (στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής) κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει,

όσον αφορά στην συντήρηση παρόµοιου εξοπλισµού για µεγάλα κτήρια (τουλάχιστον 2000 τ.µ, και
κατά προτίµηση δηµόσια),µέσα στα τελευταία τρία χρόνια, και θα υποβάλει στον φάκελο µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των αρµόδιων
Υπηρεσιών για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις στα τελευταία τρία χρόνια.
• να διαθέτει µόνιµο προσωπικό µε δύο (2) αδειούχους ψυκτικούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να κατέχει
την άδεια ψυκτικού Γενικών Εφαρµογών (Γ’ κατηγορίας), βάσει του Π∆ 87/96 ή όπως αντικαθίστανται από το
Π∆1 (ΦΕΚ3Β΄/08-01-2013) ψυκτικού εργοδηγού ψυκτικού µε πιστοποιητικό κατηγορίας Ι.

Προς απόδειξη των προαναφεροµένων θα καταθέσει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του,
κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες επαγγελµατικές άδειες εργασίας
του προσωπικού, σχετικά συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα συνοδευόµενα από τους αντίστοιχους
τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εµπειρίας.
Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν.
4412/2016. Για τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19
παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών φορέων, αυτή
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Στις περιπτώσεις
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προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του Ε.Τ.Α.Α. αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, λαµβάνονται υπόψη επιπλέον των αναφεροµένων στο άρθρο 26 παρ. 3 & 4 κυρίως
και τα αναφερόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.
II.

∆εν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό (αποκλείονται) όσοι οικονοµικοί φορείς βάσει του άρθρου 73
του Ν 4412/2016 εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
ΙΙ.1. Yπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, δηλαδή:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Σηµείωση: Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΙΙ.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
ΙΙ.3 εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
ΙΙ.4 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται
4

όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
ΙΙ.4 Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι
ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού
ΙΙ.5 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016
ΙΙ.6 εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις,
ΙΙ.7εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79
ΙΙ.8 εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση
ΙΙ.9 Έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
ΙΙ.10 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
8.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής παρέχονται από το Τµήµα
Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. –από τις κ.κ. Ε. Κατσαριώτη & Ι. Μπάτσου, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος
όροφος, αριθµός τηλ: 210 5217 327 /320 αντιστοίχως, αριθµός fax 210 5217 407 και σχετικά µε τους
τεχνικούς όρους της διακήρυξης από το Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α.-από τον κο Καµπίτση Κωνσταντίνο
– ∆ιπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, ηµιώροφος, αριθµός τηλ.:210 5217 372/370
αντιστοίχως.
9.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
9.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
9.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
9.3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
9.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
9.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ετήσια συντήρηση κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων Ε.Τ.Α.Α.
(ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΝ, Τ.Π.∆.Α., ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
Ε.∆.Ε., Τ.Υ.∆.Ε.) στην Αθήνα (όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Γ’)

CPV

50730000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α
∆ΑΠΑΝΗ

Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 23.516,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%.
 Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσα
δαπάνη 6.620,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
 Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, προϋπολογισθείσα δαπάνη
3.768,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
 Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, προϋπολογισθείσα
δαπάνη 784,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
 ΤΥ∆Ε, προϋπολογισθείσα δαπάνη 620,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
 Τοµείς Υγειονοµικών, προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.724,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ευρώ (€)

• Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
• Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.
• Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
• ΤΥ∆Ε του Ε.Τ.Α.Α.
• Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.
Προϋπολογισµός εξόδων των αντιστοίχων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α, οικ.
έτους 2016.
 Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης για την
συντήρηση – παρακολούθηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων
όλων των Τοµέων
• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός
Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)
• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του
ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην
παροχή υπηρεσιών στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την
αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας
της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (Ν. 4412/2016 άρθρα 92,93, 94, 95 & 96)
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού (άρθρο 96)

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22- 104 33
Αθήνα, 2ος όροφος.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίθουσα ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,
Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα, 2ος
όροφος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή
9:30π.µ.

ΛΗΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

I.
II.

III.

Παρασκευή 09.12.2016 , ώρα
9:30π.µ.

Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο
διενέργειας των διαδικασιών του διαγωνισµού ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α) προ της εκπνοής της προθεσµίας όπως
αυτή καθορίζεται ανωτέρω.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α), κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού , µισή
ώρα πριν την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης, αν
η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθέντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.

Επίσης, προσφορές
αποσφραγιστούν.
IV.

09.12.2016 , ώρα

που

υποβάλλονται

εκπρόθεσµα,

επιστρέφονται,

χωρίς

να

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)».
• Ο τίτλος της σύµβασης :
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2016 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΜΟΥ 23.516,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% Η 29.159,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
•

•
1.2

Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 09.12.2016 , ώρα 9:30π.µ. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα που
υποβάλει την προσφορά.
Η ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί».
Προσφορές (Ν. 4412/2016 άρθρα 92, 93,94,95)

I. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εµπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που
θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
συµµετοχής στον διαγωνισµό, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
B. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, ο οποίος θα
περιέχει επί ποινή αποκλεισµού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το
παράρτηµα Γ΄, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Γ. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, ο οποίος θα
περιέχει επί ποινή αποκλεισµού, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα
(πρωτότυπο και αντίγραφο).
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του
περιεχοµένου τους (π.χ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα.
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους)
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής.
II.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά.

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν.
4412/2016 και ειδικά:
-δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, δηλαδή:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου
-είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής)
- είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις
αν πρόκειται για αλλοδαπό), ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες) προκειµένου για νοµικά
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι
εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο
- δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
-δε σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού
-ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι σύµφωνος µε την διακήρυξη, αναφέροντας τον χρόνο
ισχύος της προσφοράς του
-πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής (ελάχιστες απαιτήσεις συµµετοχής) όπως έχουν καθοριστεί
στην παρούσα διακήρυξη και σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
-ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον οικονοµικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο
103 του Ν. 4412/2016.
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- ότι, κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφόσον του ανατεθεί, θα τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του
Ν.4412/2016.
-ότι, δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
- ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας , θα
υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης (αναγράφοντας τα στοιχεία του
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει)

-να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τα κτήρια, έχει αποκτήσει σαφή
αντίληψη του αντικειµένου, των ειδικών συνθηκών & των υπαρχουσών εγκαταστάσεων,
για τα οποία υποβάλλει προσφορά.
-να αναφέρεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο
προσωπικό µε τις σχετικές άδειες, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της
προµήθειας.
-Να δηλώνεται ότι διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο. Ο
προσφέρων θα διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (Σύστηµα διαχείρισης για την
ποιότητα) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση
Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες
εγκατάστασης, συντήρησης, εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης,
Κλιµατισµού και Αντλιών θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του
θερµοκηπίου.
Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 ή ισοδύναµο. Ο προσφέρων θα διαθέτει
Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (Σύστηµα περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) στην
Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ,
εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών θερµότητας
που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου.
Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο. Ο
προσφέρων θα διαθέτει Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
(Σύστηµα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) στην Εγκατάσταση,
επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
καθώς επίσης και σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης , εξυπηρέτησης σε
σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών θερµότητας που περιέχουν
φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου.
Σε περίπτωση που ο συµµετέχων βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και εκκρεµεί η
έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε απαιτείται α) να υποβληθεί µε την προσφορά
ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα που να βεβαιώνει ότι ο συµµετέχων στο διαγωνισµό
είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεµεί η έκδοση του πιστοποιητικού & β) να
δηλώνεται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, ότι θα προσκοµιστεί το πιστοποιητικό όταν αυτό εκδοθεί

Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υποχρεωτική η προσκόµιση του πιστοποιητικού
όταν αυτό εκδοθεί.
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον έχοντα
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Τα σχετικά µε την υπογραφή των προβλεπόµενων στο άρθρο 79 του Νόµου 4412/2016
ενηµερωµένων υπεύθυνων δηλώσεων για το σύνολο των περιπτώσεων ρυθµίζονται από τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 73§1 τελευταίο εδάφιο του ως άνω Νόµου.
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κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει, όσον αφορά στην συντήρηση παρόµοιου
εξοπλισµού για µεγάλα κτήρια (τουλάχιστον 2000 τ.µ, και κατά προτίµηση δηµόσια), µέσα στα
τελευταία τρία χρόνια. Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω θα υποβληθούν από τον Οικονοµικό
Φορέα στα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
εργασιών, των αρµόδιων Υπηρεσιών για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις στα τελευταία τρία
χρόνια.


Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, οικονοµικού φορέα.


Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά, για κάθε ένα οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

Β. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά -σε
πρωτότυπο και αντίγραφο-, τα οποία ιδίως τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του
προσφέροντα οικονοµικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί
πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ΄.
Επίσης στην Τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνονται :
Κατάσταση µόνιµου προσωπικού µε συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα για κάθε άτοµο,
συνοδευόµενο από αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών και από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
από τις οποίες να προκύπτει το αντικείµενο απασχόλησης και ο χρόνος της εµπειρίας. Η
κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα πρέπει να είναι θεωρηµένη από
την Επιθεώρηση Εργασίας. (Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε υποβολή εγγράφων π.χ.
κατάσταση µόνιµου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας, επαγγελµατικές άδειες &
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού από τις οποίες να προκύπτει το αντικείµενο
απασχόλησης και ο χρόνος εµπειρίας κλπ).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Γ.
Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016),
θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισµού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονοµικής
προσφοράς του συµµετέχοντος .
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής, σε ευρώ.
Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιµές σε ευρώ (€) ολογράφως και
αριθµητικώς, για όλες τις εργασίες ανά κτήριο κατά περίπτωση πλέον Φ.Π.Α., όπως
εµφαίνονται στα έντυπα της Οικονοµικής Προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ καθώς και το
συνολικό ποσό της προσφοράς ανά κτήριο & ανά Τοµέα αλλά και συνολικά για όλο το έργο,
περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις κ.α.,
όπως καθορίζονται στη διακήρυξη παράρτηµα Α’), εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται
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χωριστά (µόνο για το συνολικό ποσό της προσφοράς). Αν δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά
στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή.
Στην προσφορά κάθε συµµετέχοντα Οικονοµικού Φορέα στον διαγωνισµό θα αναφέρεται το
κατ’ αποκοπήν τίµηµα το οποίο θα αναλύεται στο κόστος για την προµήθεια υλικών και το
κόστος για την εκτέλεση εργασιών (µε τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η τιµολόγηση), σύµφωνα µε
το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της
παρούσας. Στο εν λόγω κόστος περιλαµβάνονται όλες οι προµήθειες υλικών-εργασίες που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα µικροϋλικά-µικροεργασίες που τυχόν
απαιτηθούν, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητώς. Επίσης θα περιλαµβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Ταµείο.
• Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.
• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση
της σύµβασης.
• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε
δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (Ν. 4412/2016, άρθρο 97)
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν
να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4
και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
III. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Ν. 4412/2016, άρθρα 26 &
100)
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
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στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά
την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως
εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει
τον υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει
και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των
οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και
βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις
µονογράφει και µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους.
 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την
Παρασκευή 09.12.2016, ώρα 9:30π.µ. και αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε.
 Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
2.

Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
και αφορά τον Οικονοµικό Φορέα µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού
στον µειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του
Παραρτήµατος, σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά του.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το
δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, εάν κατά την κρίση του οι τιµές που
επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονοµικό φορέα αυτός οφείλει σε
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας που διενεργεί το προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά τα οποία
αναφέρει στις υπεύθυνες δηλώσεις ότι διαθέτει, όπως:
α) απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 (§1). Η
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ¨του N.4412/2016
β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
13

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
δ)πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής)
ε) Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του οικείου Επιµελητήριου (ή ισοδύναµων επαγγελµατικών
οργανώσεων αν πρόκειται για αλλοδαπό), µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σ’
αυτό και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειµένου για νοµικά πρόσωπα
ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα.
στ) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των αρµόδιων
Υπηρεσιών/Φορέων που πιστοποιούν για συντήρηση έργων παρόµοιου εξοπλισµού για µεγάλα
κτήρια (τουλάχιστον 2000 τµ, και κατά προτίµηση δηµόσια), για τρεις τουλάχιστον
περιπτώσεις, µέσα στα τελευταία τρία χρόνια.
ζ) Τα πιστοποιητικά:
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα
διαχείρισης για την ποιότητα) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και
συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες
εγκατάστασης, συντήρησης, εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού
και Αντλιών θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου.
 Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση
Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες εγκατάστασης,
συντήρησης , εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών
θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου.
 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα
διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη,
λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και
σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης , εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης,
Κλιµατισµού και Αντλιών θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του
θερµοκηπίου.

3.
Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72)
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν
είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Επιπλέον οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης τους πρέπει απαραίτητα να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Την ηµεροµηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
• Τον αριθµό της εγγύησης .
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυµία τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού
• Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης
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• Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται.
• Στις περιπτώσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο αριθµός και ο τίτλος της σχετικής
σύµβασης.
• Τους όρους ότι:
1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
2) Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή
αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται.

•

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Απαιτείται.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο
µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά
την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του
Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης

•

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι
αρµόδιο για τον έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
4.

Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωµή θα γίνεται βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου δηλαδή µε την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης
όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της ∆ιακήρυξης και µετά την παράδοση όλων των
απαιτουµένων (παραδοτέων του έργου) στο Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς
του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από την
αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι
νόµιµες κρατήσεις, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από την αρµόδια επιτροπή της
Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του Αναδόχου και το σχετικό πρακτικό (ή
πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.
•
Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων).
γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση
του οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
•
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. :998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
5.
Χρόνος Παράδοσης- Κυρώσεις
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης συντήρησης – παρακολούθησης των κλιµατιστικών
µηχανηµάτων ορίζεται ως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της σύµβασης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος,
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
6.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης εντός είκοσι (20) ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του και να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του και την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
7.Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις
ισχύουσες Προδιαγραφές από τη σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο.
8.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων
συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου.
9.Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης
φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
συµφωνηθέντων από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την
πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το
προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
10.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο της
σύµβασης όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού ή
τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των
εκτελουµένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.
11. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε
ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείµενης
νοµοθεσίας και είναι µοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση οποιουδήποτε,
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για κάθε φύσεως και είδους ζηµιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή
των προσώπων που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν
υποχρεωθεί το ΕΤΑΑ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το
ΕΤΑΑ δε φέρει καµία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για
την εκτέλεση του Έργου.
12.
Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί, είναι ουσιώδεις
και δεσµεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων,
που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α.,
µέσω της προβλεπόµενης διαδικασίας στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
13.
Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης που θα υπογραφεί, από την πλευρά του αναδόχου.
14. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την σύµβαση που θα υπογραφεί, µε
έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1.
Σε περίπτωση που γενικοί και ειδικοί όροι διαφέρουν ή δηµιουργούν ασάφεια, τότε
ισχύουν οι ειδικοί όροι. Για ότι δεν αναφέρεται ρητά µέσα στην διακήρυξη και τα
αναπόσπαστα µέρη της, ισχύει η τρέχουσα νοµοθεσία και οι αντίστοιχοι κανονισµοί.
2.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των
µηχανηµάτων που αναφέρονται σε όλα τα επιµέρους τεχνικά αντικείµενα Παραρτήµατα
(αναπόσπαστα κοµµάτια της σύµβασης), της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τους
ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτά, όπως προσδιορίζεται στα επιµέρους µέρη.
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Στην έννοια της Προληπτικής Συντήρησης περιλαµβάνονται τα είδη της προγραµµατισµένης
συντήρησης, και καλύπτει όλο το φάσµα των εργασιών, επιθεωρήσεων, µετρήσεων, δοκιµών,
ελέγχων, συντηρήσεων, κλπ οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής
και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε
τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις υποδείξεις και οδηγίες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του
ΕΤΑΑ.
Η διορθωτική συντήρηση αφορά στην επιδιόρθωση των βλαβών και την αποκατάσταση της
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων στα κτήρια του ΕΤΑΑ. Στις
περιπτώσεις που κατά την επισκευή θα απαιτείται η αντικατάσταση τυχόν εξαρτήµατος τότε η
αξία των ανταλλακτικών αυτών θα ελέγχεται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ, κατόπιν
υποβολής τεχνικής έκθεσης µε αναφορά στο πρόβληµα και µε κοστολόγηση του
ανταλλακτικού, και θα πληρώνεται στον ανάδοχο µε ξεχωριστό τιµολόγιο.
Ο Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει σχετικό δελτίο προληπτικής και
διορθωτικής συντήρησης και να το παραδίδει στον επιβλέποντα των εργασιών συντήρησης.
Εφόσον µετά την υπογραφή της σύµβασης το ΕΤΑΑ εγκαταστήσει, σε οποιοδήποτε κτήριο, και
νέες συσκευές πέραν των υπαρχόντων, εντάσσονται και αυτές αυτόµατα στις υποχρεώσεις του
αναδόχου και η συντήρησή τους θα πληρώνεται µε τις ισχύουσες και για τις υπόλοιπες
συσκευές, τιµές της σύµβασης.
ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ)
Ο Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, κάθε αναλώσιµο υλικό
που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση, και γενικά για την διασφάλιση της καλής
λειτουργίας των συντηρουµένων µηχανηµάτων.
Τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης για την επισκευή των εγκαταστάσεων Κλιµατισµού, η αξία
των οποίων περιλαµβάνεται ανοιγµένα στην αποζηµίωση του Συντηρητή, είναι, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά τα εξής: λιπαντικά, ψυκτέλαια και ψυκτικά ρευστά, υλικά συγκόλλησης
(οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση), µίνιο και ελαιόχρωµα αποκατάστασης φθορών βαµµένων
επιφανειών, παρεµβύσµατα αντλιών, χηµικά υγρά υλικά καθαρισµού στοιχείων και επιφανειών,
ηλεκτρολογικά µικροϋλικά ασφάλειας της εγκατάστασης κλπ.
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Μερικές ή και ολικές απώλειες ψυκτελαίου και ψυκτικού ρευστού κατά την διάρκεια εργασιών
προγραµµατισµένης ή προληπτικής συντήρησης ή επισκευής από τον Συντηρητή, βαρύνουν
αποκλειστικά τον ίδιο.
Στα επόµενα καθορίζονται ορισµένοι βασικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να
τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής ορισµένων βασικών ή επί
µέρους τµηµάτων των εγκαταστάσεων. Αποκλίσεις από τα καθορισµένα παρακάτω,
επιτρέπονται µόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ.
Τα προς αντικατάσταση εξαρτήµατα τα οποία θα προέρχονται από πιθανή βλάβη θα
παραδίδονται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ ως εξής: θα συλλέγονται δίπλα σε κάθε
µηχάνηµα, θα καταγράφονται σε κατάσταση και θα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα της
συντήρησης του κτιρίου και µετά ο ανάδοχος θα τα αποµακρύνει από το κτήριο. Η κατάσταση
θα παραδίδεται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ υπογεγραµµένη από τον ανάδοχο και από
τον επιβλέποντα της συντήρησης του κτιρίου.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
•

∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.
Nα αναλάβει την προληπτική συντήρηση όλων των συστηµάτων που
αναφέρονται στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΑ
2.
Να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση κάθε όργανο ή συσκευή για τον
έλεγχο και τις δοκιµές των εγκαταστάσεων και των κλιµατιστικών µηχανηµάτων και κάθε
εργαλείο απαραίτητο για την επισκευή και την ρύθµισή τους.
3.
Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και
επισκευής κάθε βλάβης (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), ζηµίας και γενικά κάθε κακής,
επισφαλούς ή αντιοικονοµικής λειτουργίας τους.
4.
Να υποδεικνύει τις εγκαταστάσεις ρυθµιστικών στοιχείων µε σκοπό την
βελτίωση των αποδόσεων, την επίτευξη οικονοµίας στις καταναλώσεις και την αποφυγή
υπερθερµάνσεων ή υποθερµάνσεων στους χώρους των κτιρίων µε κατάλληλες ρυθµίσεις. Η
υποχρέωση αυτή είναι τόσο σηµαντική όσο και η επίβλεψη της καλής λειτουργίας και
συντήρησης των εγκαταστάσεων και κλιµατιστικών µηχανηµάτων.
5.
Να παραδίδει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ το αντίστοιχο δελτίο
τεχνικών εργασιών συντήρησης ή επισκευής ή διάγνωσης βλαβών υπογεγραµµένο από τον
ίδιο και από τον υπεύθυνο του χώρου όπου έγινε η εργασία. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει
επίσης να αναφέρονται: οι ενδείξεις των αµπεροµετρήσεων, των θερµοκρασιών νερού και
αέρα, οι πιέσεις υψηλής και χαµηλής των συµπιεστών καθώς και οι θερµοκρασίες χώρων και
περιβάλλοντος.
6.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την προηγούµενη συνεννόηση µε τον
υπεύθυνο του κάθε χώρου ώστε να έχει πρόσβαση τις κατάλληλες ώρες για να εκτελέσει τις
εργασίες.
7.
Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες,
ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους
ισχύοντες κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους νόµους.
8.
Η συντήρηση πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία
των κτιρίων και θα ενηµερώνει το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ έγκαιρα για το
συντονισµό ενεργειών όπου και όποτε αυτός απαιτείται. Η χρήση των χώρων από το
προσωπικό θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χώρου.
9.
Οι εργασίες καθαρισµού για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε εσωτερικούς
(εργασιακούς) χώρους θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να µην λερώνονται οι χώροι. Θα
πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται προστατευτικό νάιλον κάτω από τα µηχανήµατα πάνω
στα γραφεία (αν είναι δυνατόν και κρεµαστό ακριβώς κάτω από το µηχάνηµα)
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10.
Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ
είναι δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευών εκτός του ωραρίου
λειτουργίας των Υπηρεσιών.
11.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ Πρόγραµµα
Συντηρήσεων πριν την εκτέλεση των εργασιών, ώστε ο υπεύθυνος για κάθε κτήριο που θα
οριστεί από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών.
Εάν στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράµµατος, θα ζητείται η
έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ. Σε κάθε περίπτωση και µε γνώµονα την
καλή και εύρυθµη λειτουργία των κτιρίων το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ διατηρεί το
δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος, σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο.
12.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας)
στα µηχανήµατα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του
ΕΤΑΑ.
13.
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχετικών
µε τη λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλιµατισµού των
κτιρίων οι οποίες θα υποβληθούν µετά από συνεννόηση µε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του
ΕΤΑΑ.
14.
Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα
αποκατασταθούν µε ευθύνη και έξοδα του ιδίου.
15.
Εγγύηση :Για όλες τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα
δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον µέχρι τη λήξη
της σύµβασης.
16.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:
•
Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της
σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών.
•
Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί της συντήρησης καθώς και για ότι δεν
αναφέρεται, ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του
ΕΤΑΑ.
2.
Η αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς µεταφορά και επισκευή εκτός κτιρίων
είναι αρµοδιότητα του αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους και η οποία θα έχει την
έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ.
3.
Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία οποιουδήποτε κτιρίου εκτελούνται µόνο
µετά την σύµφωνη γνώµη του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, εκτός από τα επείγοντα
θέµατα όπου το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ µπορεί να ενηµερωθεί αµέσως µετά την
επιβαλλόµενη εργασία.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
1.
Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει αρχείο για την καταγραφή των ενεργειών ή των
αποτελεσµάτων στο ιστορικό των µηχανηµάτων (αρχείο µηχανηµάτων µε SN#, επισκευές,
έλεγχος, συντήρηση, κλπ) σε ηλεκτρονική µορφή (xls). Το ηµερολόγιο έργου θα παραδοθεί
στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ).
2.
Κάθε µεταβολή που αφορά αντικατάσταση ανταλλακτικού, θα σηµειώνεται στο
ιστορικό, και θα ενηµερώνεται ο κατάλογος των χρησιµοποιούµενων υλικών. Επίσης θα
επικολλάται αυτοκόλλητο στο µηχάνηµα, όπου θα αναφέρεται η ηµεροµηνία
αντικατάστασης (ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις).
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1.
Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα
προκληθούν από πληµµελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και
θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη,
χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση.
2.
Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των
συντηρουµένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόµενο τρόπο και στον επιβαλλόµενο
χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούµενα, σε υπαιτιότητά του, το ΕΤΑΑ έχει το
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δικαίωµα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συµφερότερο γι' αυτό
τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.
3.
Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζηµιωθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί
οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την
όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και
πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
4.
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε
πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε
προσωπικό του ΕΤΑΑ, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο
εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και
εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών
προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια
αντικανονικής συντήρησης.
5.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα
εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από
τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ
κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες
παραπάνω αιτίες, να αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε
απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από
οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
και γενικά θα αποζηµιώνει το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από
τους παραπάνω όρους.
6.
Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε
ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων
στους χώρους των κτιρίων του ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων
και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν
είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.
7.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω
ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ’ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο
Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας ώστε να µην προκύψουν
επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουµένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, η οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των
εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από
αυτά.
8.
Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισµός που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την
εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών
κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών και να
φέρουν σήµα CE.
9.
Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις
µη εργάσιµες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα µε τις οδηγίες της επιτροπής
παραλαβής
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης συντήρησης – παρακολούθησης των κλιµατιστικών
µηχανηµάτων ορίζεται ως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

•
•

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Ηµερολόγιο έργου (.xls).
Υπογεγραµµένα φύλλα έλεγχου εργασιών (βάσει των πινάκων του παραρτήµατος Α)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει µε την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και µετά την παράδοση
όλων των απαιτούµενων .
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ
Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLITUNIT) ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ VRV
1.

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης κλιµατιστικών µονάδων-εσωτερικών και
εξωτερικών- διαιρούµενου τύπου (split-units), δηλαδή γενικός έλεγχος καλής
λειτουργίας.
2.
Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά
3.
Χηµικός καθαρισµός και <χτένισµα> στοιχείων εξατµιστή και συµπυκνωτή,
ξεσκόνισµα στοιχείων µε µαλακό πινέλο, καθαρισµός µε ειδικό µη όξινο οικολογικό διάλυµα
(το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) µικροβιοκτόνο αρωµατικό, ξέπλυµα
µε νερό.
4.
Καθαρισµός φίλτρων αέρα -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Καθαρισµός των φίλτρων
µε ειδικά χηµικά οικολογικά απορρυπαντικά ή αντικατάσταση των φθαρµένων φίλτρων, όπου
απαιτείται.
5.
Καθαρισµός της πτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των
µονάδων, έλεγχος καλής λειτουργίας.
6.
Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των
λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων, των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα,
των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)
7.
Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και
θερµοκρασία περιβάλλοντος (η µονάδα πρέπει να είναι σε λειτουργία 10 λεπτά τουλάχιστον).
8.
Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού ( συµπλήρωση ή ολική αντικατάσταση ψυκτικού
υγρού εφόσον διαπιστωθεί διαρροή), πλήρωση της µονάδας µε ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που
κριθεί απαραίτητο.
9.
Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασιών εξάτµισης και συµπύκνωσης. Αµπεροµέτρηση
κινητήρων συµπιεστή και ανεµιστήρα, έλεγχος ανεµιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους,
καθαρισµός πτερωτής µε νερό. Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσφίξεις επαφών,
έλεγχος ηλεκτρονικών πλακετών.
10.
Γενικός έλεγχος θερµοστατών, πρεσοστατών και αισθητηρίων.
11.
Έλεγχος στεγανότητας, έλεγχος εξωτερικών φθορών, µονώσεων και σκουριάς –
αποκατάσταση µόνωσης, κλπ , καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και
παράδοση της
συσκευής σε κανονική λειτουργία.
12.
Αντικατάσταση µπαταριών των χειριστηρίων.
13.
Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και
αναλώσιµα (αναπλήρωση λαδιού/ Freon) που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των
κλιµατιστικών µηχανηµάτων.
14.
Η συντήρηση των τοπικών κλιµατιστικών µηχανηµάτων θα πραγµατοποιηθεί σε
µηχανήµατα διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων.
•
Οι µονάδες κλιµατισµού εγκατεστηµένες στα computer room των κτηρίων, θα
συντηρούνται σύµφωνα µε τις εξής προδιαγραφές:
Κάθε µήνα θα πραγµατοποιείται καθαρισµός των φίλτρων των µονάδων, έλεγχος
πιέσεων, θερµοκρασιών και εξασφάλιση καλής λειτουργίας συγκροτηµάτων, σύµφωνα µε τα
1,4,6,7,8,9,10 και 13, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.
Κάθε Τρίµηνο θα πραγµατοποιούνται όλες οι εργασίες της παραπάνω µηνιαίας
συντήρησης όπως αυτές ορίζονται στα επί µέρους άρθρα 1 έως και 14 ανωτέρω.
Την τελευταία εβδοµάδα, πριν από τη λήξη της σύµβασης, θα πραγµατοποιηθούν επίσης
όλες οι εργασίες της παραπάνω µηνιαίας συντήρησης όπως αυτές ορίζονται στα επί µέρους
άρθρα 1 έως και 14 ανωτέρω.
Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (Fan-Coils)
1. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης εσωτερικών κλιµατιστικών µονάδων (Fan-Coils), δηλαδή
γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.
2. Καθαρισµός των φίλτρων µε ειδικά χηµικά οικολογικά απορρυπαντικά ή αντικατάσταση των
φθαρµένων φίλτρων, όπου απαιτείται.
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3. Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών
περισυλλογής συµπυκνωµάτων,των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)
4. Έλεγχος ανεµιστήρα και ταχυτήτων ανεµιστήρα, έλεγχος διακοπτών και ηλεκτρικών
συνδέσεων, έλεγχος θερµοστάτη, έλεγχος βαλβίδων ελέγχου.
5. Χηµικός καθαρισµός και <χτένισµα> στοιχείων εξατµιστή, ξεσκόνισµα στοιχείων µε µαλακό
πινέλο, καθαρισµός µε ειδικό µη όξινο οικολογικό διάλυµα (το οποίο θα συνοδεύεται από
δελτίο καταλληλότητας) µικροβιοκτόνο αρωµατικό, ξέπλυµα µε νερό.
6. Έλεγχος και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on - off (όπου υπάρχουν).
7. Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και
αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιµατιστικών
µηχανηµάτων.
8. Η συντήρηση των fan coil units θα πραγµατοποιηθεί σε µηχανήµατα διαφορετικών
τύπων, εταιρειών και αποδόσεων.
Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
1.
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, δηλαδή γενικός
έλεγχος καλής λειτουργίας (ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων, οσµές, οξειδώσεις και ορατές
ζηµιές). Καθαρισµός ή αντικατάσταση φίλτρων – όπου απαιτείται, χηµικός καθαρισµός και
πλύσιµο στοιχείων.
2.
Εσωτερικός καθαρισµός µονάδων, καθαρισµός σταγονοσυλλέκτη, καθαρισµός λεκανών
συµπυκνωµάτων και σωλήνα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων µε πεπιεσµένο αέρα.
3.
Έλεγχος και καθαρισµός ρότορα ανεµιστήρα µε πεπιεσµένο αέρα, καθαρισµός
καταιωνιστήρων, έλεγχος ανεµιστήρων, έλεγχος και τάνυση ιµάντων, ευθυγράµµιση τροχαλιών.
4.
Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων διαφραγµάτων.
5.
Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρα, έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης
φάσεων, αµπεροµέτρηση κινητήρων και καταγραφή, έλεγχος αυτοµατισµών και καλωδιώσεων.
6.
Έλεγχος βαλβίδων – λειτουργία, διαρροές, συνδέσεις, έλεγχος οργάνων (θερµόµετρα,
µανόµετρα, διαφορικοί πρεσσοστάτες).
7.
Έλεγχος καλής λειτουργίας τριόδων, διόδων και λοιπών βαλβίδων.
8.
Έλεγχος συνδέσεων µε αεραγωγούς.
9.
Έλεγχος, προστασία και αποκατάσταση µονώσεων.
10.
Έλεγχος και καταγραφή θερµοκρασιών αέρα προσαγωγής – επιστροφής.
11.
Λίπανση εδράνων και τριβέων.
12.
Καθαρισµός κελύφους και περιβάλλοντα χώρου καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή
και παράδοση της συσκευής σε κανονική λειτουργία.
13.
Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και
αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων.
∆) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

–

Υ∆ΡΟΨΥΚΤΟΙ

1.
Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα
µέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.
2.
Καθαρισµός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.
3.
Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.
4.
Έλεγχος αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.
5.
Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.
6.
Έλεγχος relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
7.
Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών.
8.
Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών.
9.
Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή και αναπλήρωση όπου
απαιτείται.
10.
Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών (µη τοξικών και
οικολογικών) και αντλίας κυκλοφορίας.
11.
Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήµατος.
12.
Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.
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13.
Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση κινητήρων.
14.
Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού
οίκου.
15.
Έλεγχος και χηµική (φασµατογραφική) ανάλυση λαδιών συµπιεστών (ανάλυση λαδιών
για παρουσία οξέων και µετάλλων µολύνσεων – φθοράς), αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων
λαδιού, αλλαγή φίλτρων ψυκτικού υγρού, αλλαγή στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων, αλλαγή
φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού.
16.
Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε
εργαστήριο), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή – κυκλώµατος στην αρχή
της θερινής περιόδου λειτουργίας.
Ε) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έλεγχος κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος (αµπεροµέτρηση).
Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων.
Έλεγχος ιµάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτηθεί.
Καθαρισµός ακροφυσίων (µπέκ).
Καθαρισµός λεκάνης νερού.
Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού.
Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του πύργου ψύξης.

ΣΤ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

–

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ

1.
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης κεντρικών ψυκτικών µονάδων – αερόψυκτων
συµπυκνωτών, δηλαδή χηµικός καθαρισµός – πλύσιµο εξωτερικού συµπυκνωτή, έλεγχος
λειτουργίας ανεµιστήρων, καθαρισµός ανεµιστήρων, έλεγχος ζυγοστάθµισης ανεµιστήρων και
ρύθµιση αν απαιτείται.
2.
Έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων.
3.
Έλεγχος και χηµική (φασµατογραφική) ανάλυση λαδιών συµπιεστών (ανάλυση λαδιών
για παρουσία οξέων και µετάλλων µολύνσεων – φθοράς), αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων
λαδιού, αλλαγή φίλτρων ψυκτικού υγρού, αλλαγή στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων, αλλαγή
φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού.
4.
Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε
εργαστήριο), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή – κυκλώµατος στην αρχή
της θερινής περιόδου λειτουργίας.
5.
Λίπανση (γρασάρισµα) εδράνων και τριβέων κινητήρων.
6.
Έλεγχος – σύσφιξη ακροδεκτών (αντίσταση µόνωσης τυλιγµάτων> 100ΜΩ (min. Όριο
ασφαλούς λειτουργίας)), έλεγχος υπόψυξης – ρύθµιση ποσότητας ψυκτικού µέσου (~7,5 0C έως
8 0C), έλεγχος υπερθέρµανσης – ρύθµιση εκτονωτικής, έλεγχος θερµοκρασίας εκτόνωσης
(discharge), έλεγχος αντιστάσεων Κάρτερ.
7.
Επαναρίθµηση συστήµατος (πλήρωση µε ψυκτικό υγρό εάν απαιτείται), ρύθµιση
αυτοµατισµών, παραµέτρων λειτουργίας καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση
της συσκευής σε κανονική λειτουργία.
8.
Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και
αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των ψυκτικών µηχανηµάτων.
9.
Η συντήρηση των κεντρικών ψυκτικών µονάδων θα πραγµατοποιηθεί σε µηχανήµατα
διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων.
Ζ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ
1.
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης ανεµιστήρων απόρριψης αέρα (Fan-Section), δηλαδή
γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.
2.
Οπτικός έλεγχος ανεµιστήρων και καλυµµάτων, έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους
και κραδασµούς.
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3.
Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων, µέτρηση της έντασης του ρεύµατος
του κινητήρα σε κάθε φάση και σύγκριση µε τις ονοµαστικές τιµές.
4.
Έλεγχος ιµάντων και τροχαλιών για φθορές, ρωγµές, ορθή τάνυση και ευθυγράµµιση,
αποκατάσταση ή/και αντικατάσταση όπου χρειάζεται.
5.
Έλεγχος και λίπανση εδράνων και τριβέων.
6.
Έλεγχος αεροστεγανότητας συνδέσεων µε αεραγωγούς (εύκαµπτοι σύνδεσµοι) και
κιβωτίου (Fan-Section).
7.
Έλεγχος λειτουργίας διαφραγµάτων αν υπάρχουν, έλεγχος αποχετεύσεων, αν υπάρχουν,
καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση της συσκευής σε κανονική λειτουργία.
Η) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης κεντρικών ψυκτικών µονάδων, δηλαδή:
i)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ – ΑΝΤΛΙΕΣ
1.
Γενικός έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους, κραδασµούς και υπερθέρµανση.
2.
Έλεγχος τριβέων και λίπανση, έλεγχος στεγανότητας στυπιοθλιπτών, σωληνώσεων,
φλαντζών, οργάνων διακοπής και ελέγχου και αποκατάσταση τυχόν διαρροών.
3.
Έλεγχος και σφίξιµο κοχλιών και περικοχλίων (ιδιαίτερα σε χυτοσιδηρές αντλίες).
4.
Έλεγχος βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης, χειρισµός και αποκατάσταση τυχόν
διαρροών.
5.
Έλεγχος µανοµέτρων, σφίξιµο, αποκατάσταση διαρροών και καταγραφή ενδείξεων.
6.
Έλεγχος καλής λειτουργίας αντεπίστροφων βαλβίδων.
7.
Έλεγχος και καθαρισµός φίλτρων νερού, αντικατάσταση στεγανοποιητικών
παρεµβυσµάτων ή στυπιοθλιπτών.
8.
Έλεγχος ευθυγράµµισης άξονα κινητήρα, εξαερώσεις.
9.
Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και γειώσεων κινητήρων, σφίξιµο ακροδεκτών
κινητήρων, έλεγχος και ρύθµιση θερµικών κινητήρων.
10.
Μέτρηση και καταγραφή της τάσης και έντασης του ρεύµατος στον κινητήρα.
11.
Μέτρηση και καταγραφή αντίστασης µόνωσης των τυλιγµάτων του κινητήρα.
12.
Εξωτερικός καθαρισµός και αποκατάσταση σκουριών µε ειδική βαφή.
II)

∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ
(α) Σωληνώσεις


Γενικός έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών, έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων
και µηχανοκίνητων βαλβίδων, τριόδων δικτύου, έλεγχος διαρροών, εξαερώσεις και δοκιµή
σηµείων εκκένωσης του δικτύου.

Έλεγχος στηριγµάτων σωληνώσεων, έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων, έλεγχος
διάβρωσης σωλήνων και αποκατάσταση µε απόξεση και βαφή όπου δεν υπάρχει εκτεταµένη
διάβρωση.

Έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων σωλήνων στο εξωτερικό περιβάλλον.
(β) ∆οχεία ∆ιαστολής
1.
Έλεγχος πίεσης, έλεγχος διάβρωσης και αποκατάσταση µε απόξεση και βαφή.
2.
Έλεγχος διαρροών, έλεγχος µανοµέτρων, έλεγχος αυτοµάτων πλήρωσης, καθώς και
κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση της συσκευής σε κανονική λειτουργία.
Θ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΡΑ
Εξάρµωση, καθαρισµός – πλύσιµο µε καθαρό νερό και επανατοποθέτηση των στοµίων. Ο
καθαρισµός θα πραγµατοποιηθεί σε στόµια διαφορετικών διαστάσεων τοίχου και οροφής.
Ι) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ και ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
FCU.
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•
Στo κτήριο της οδού Σταδίου 29 θα καθαριστούν τα υδραυλικά δίκτυα ως εξής :
α) άδειασµα εγκατάστασης
β)πρόσθεση κατάλληλου χηµικού στο δίκτυο. Το καθαριστικό κλειστών κυκλωµάτων θα είναι
συµπυκνωµένο, µε αναχαιτιστές διάβρωσης, µη καυστικό, λειτουργία µε ζεστό και κρύο, δεν θα
περιέχει EDTA ή NTA. Οι απαιτήσεις αυτές θα αποδεικνύονται πριν την πραγµατοποίηση της
εργασίας µε την επίδειξη των αντίστοιχων φυλλαδίων του καθαριστικού και την αποδοχή από το
τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ.
γ)γέµισµα δικτύου
δ)λειτουργία αντλιών επί 8 ώρες
ε) νέο άδειασµα δικτύου
στ) γέµισµα δικτύου και εξαερώσεις
•
Στo κτήριο της οδού Σταδίου 29 θα καθαριστούν σχολαστικά όσα FCU µέχρι των αριθµό
των 30 βρεθούν µη αποδοτικά ως εξής:
α)αποµόνωση σώµατος από το υδραυλικό δίκτυο και την ηλεκτρολογική παροχή
β) µεταφορά στο χώρο καθαρισµού
γ)σύνδεση παροχών νερού και κυκλοφορία διαλύµατος χηµικών επί 30 λεπτά
δ)ξέπλυµα στοιχείο
ε)επανεγκατάσταση σώµατος FCU.
Κ) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ.
(ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ).
Η χειροκίνητη µεταγωγή από την ψύξη στην θέρµανση και αντίστροφα, θα γίνεται σε
συνεννόηση µε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(ηλεκτρολογικές και υδραυλικές) προκειµένου το κτήριο να µεταβεί οµαλά από την ψύξη στη
θέρµανση και αντίστροφα και για τα δύο κυκλώµατα. Ενδεικτικές εργασίες:
1.
Έλεγχος παροχών νερού µέσω πτώσης πίεσης εναλλακτών
2.
Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και εκκινητών συµπιεστή
3.
Έλεγχος για διαρροές
4.
Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρα συµπιεστή
5.
Έλεγχος αισθητηρίου λαδιών
6.
Εκκίνηση ψυκτικού συγκροτήµατος και έλεγχος λειτουργίας
7.
Παράθεση Τεχνικής έκθεσης
Τέλος, η ολοκλήρωση της µεταγωγής από την ψύξη στην θέρµανση και αντίστροφα θα
ελέγχεται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ προκειµένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες του
συστήµατος.
Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και
αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη χειροκίνητη µεταγωγή από την ψύξη στην θέρµανση
και αντίστροφα.
Η χειροκίνητη µεταγωγή από την ψύξη στην θέρµανση και αντίστροφα , θα πραγµατοποιηθεί σε
µηχανήµατα διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων.
Η χειροκίνητη µεταγωγή από την ψύξη στην θέρµανση και αντίστροφα θα πραγµατοποιείται µια
φορά ανά µεταγωγή ανά διάρκεια σύµβασης.
Η ακριβής ηµεροµηνία της εναλλαγής, από την ψύξη στην θέρµανση και αντίστροφα, θα
ορίζεται κάθε φορά σε συνεννόηση µε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.
Λ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29,
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53)
Οι εργασίες περιοδικού ελέγχου και επιθεώρησης θα πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 2
φορές κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης και θα περιλαµβάνουν τα
εξής:
1. Έλεγχο των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα
µέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.
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2. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχο κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.
3. Έλεγχο αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.
4. Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.
5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.
6. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση κινητήρων.
7. Έλεγχο µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.
8. Παράθεση Τεχνικής έκθεσης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ


1.

Κτήρια ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.1 Κτήριο οδού Σταδίου 29:
Στο κτήριο στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο
ο

καταλαµβάνει τον 3 όροφο του κτηρίου.
Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο
αποτελείται από:
ο

•
δύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3 υπόγειο,
•
δύο πύργους ψύξης της εταιρίας INTERKLIMA οι οποίοι βρίσκονται στο δώµα, µαζί µε
όλα τα απαραίτητα βοηθητικά µηχανήµατα και αυτοµατισµούς.
•
Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου µε περίβληµα,
δύο στοιχείων ψυκτικής και θερµαντικής ικανότητας, διακόσια εβδοµήντα δύο (272) τεµάχια οι
οποίες βρίσκονται στους χώρους των γραφείων.
Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε κλιµατισµό στο κτήριο Σταδίου 29, έχουν
τοποθετηθεί οι εξής αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (split unit).
•
Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ.
•
Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στον 8ο όροφο: 2
τεµ.
•
Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτηρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ.
•
Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο του κτηρίου : 1 τεµ.
•
Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI αποτελούµενα από µια
εξωτερική µονάδα και 8 εσωτερικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του κτηρίου: 2
τεµ.
•
Μονάδες τύπου split στον ηµιώροφο (κυλικείο) : 2 τεµ.
•
Στις εργασίες οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο κτήριο της οδού Σταδίου 29 θα
περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των υδραυλικών δικτύων και ο αναλυτικός καθαρισµός
στοιχείων έως 30 τεµαχίων fan-coil.
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1.2 Κτήριο οδού Αχαρνών 27:
Στο κτήριο στεγάζονται οι υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών. Για την κάλυψη των
αναγκών σε ψύξη χρησιµοποιούνται οι κάτωθι µονάδες:
•
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) της εταιρείας MITSUBISHI : 52
τεµ.
•
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) της εταιρείας DELONGI : 1 τεµ.
•
Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στην είσοδο του
κτηρίου: 1 τεµ.
•
Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτηρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ.
•
Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου ορόφου: 1 τεµ..
•
Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI ισχύος 25.000 btu/h
για το computer room του 4ου ορόφου: 1 τεµ.
•
Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο κατάστηµα του κτηρίου: 4 τεµ.
•
Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα και το υπόγειο του
κτηρίου: 1 τεµ.

1.3 Κτήριο οδού Αχαρνών 29:
Στο κτήριο στεγάζονται οι υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών. Για την κάλυψη των
αναγκών σε ψύξη χρησιµοποιούνται οι κάτωθι µονάδες:
•
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) της εταιρείας MITSUBISHI : 22
τεµ.
•
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) της εταιρείας FUJITSU : 2 τεµ.

1.4 ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
1.4.1 Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων (µία συντήρηση εφάπαξ): 2 τεµ Χ €900,00/τεµ. =
€1.800,00
1.4.2 Συντήρηση πύργων ψύξεως νερού (µία συντήρηση εφάπαξ): 2 τεµ Χ €300,00/τεµ. =
€600,00
1.4.3 Συντήρηση αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων (split units,VRV, αεροκουρτίνες,
καναλάτο ψευδοροφής) (µία συντήρηση ανά διάρκεια σύµβασης) : 24 τεµ Χ €14/συντήρηση Χ
1συντήρηση/τεµ.= €336,00 €
1.4.4 Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (fan coils) (µία συντήρηση ανά διάρκεια
σύµβασης ) : 272 τεµ Χ €14/τεµ.= €3.808,00 €
1.4.5 Συντήρηση ψυχροστασίου-µηχανοστασίου και περιοδικοί έλεγχοι όπως ακριβώς
περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τεχνικής Περιγραφής: 1 τεµ Χ €450,00/τεµ. =
€450,00 Επισηµαίνεται ότι οι περιοδικοί έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
1.4.6 Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθµιση κεντρικού συστήµατος κτηρίου από την ψύξη στην
θέρµανση και από θέρµανση σε ψύξη. (ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ):
2 εναλλαγές/έτος Χ €200,00/εναλλαγή = €400,00
1.4.7 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €10.294,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €2.470,56
ΣΥΝΟΛΟ: €12.764,56

1.5. ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 27- Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
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1.5.1. Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (split units,VRV, αεροκουρτίνες, καναλάτο
ψευδοροφής) (µία συντήρηση εφάπαξ) : 61 τεµ Χ €14/τεµ.= €854,00 €
1.5.2 Συντήρηση close control unit στο χώρο του computer room (µία συντήρηση ανά µήνα) : 1
τεµ Χ €20,00/τεµ.Χ 12µήνες= €240,00
1.5.3. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €1.094,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €262,56
ΣΥΝΟΛΟ: €1.356,56

1.6. ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 - Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
1.6.1. Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (split units,VRV, αεροκουρτίνες, καναλάτο
ψευδοροφής) (µία συντήρηση εφάπαξ): 24 τεµ Χ €14/τεµ.= €336,00 €
1.6.5. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €336,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €80,64
ΣΥΝΟΛΟ: €416,64
 1.7 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €11.724,00
Πλέον ΦΠΑ 24%: €2.813,76
ΣΥΝΟΛΟ: €14.537,76



2.

Κτήριο ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ / ΤΑΝ

2.1 Κτήριο οδού Σωκράτους 53:
Στο κτήριο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τοµέα Νοµικών. Για την κάλυψη των
αναγκών σε ψύξη το κτήριο κλιµατίζεται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο
αποτελείται από:
ψυκτικό συγκρότηµα αέρα - νερού τύπου CLIVET WRAT A 4.180ST, ψυκτικής ισχύος
130 kw. Αποτελείται από δύο ψυκτικά κυκλώµατα ένα 60 kw µε δύο συµπιεστές
και ένα 70 kw επίσης µε δύο συµπιεστές συνεργαζόµενα µεταξύ τους µέσω εντολών
επεξεργαστή CAREL.
•
Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου µε περίβληµα,
δύο στοιχείων ψυκτικής και θερµαντικής ικανότητας, εκατόν πενήντα δύο (152) τεµάχια οι
οποίες βρίσκονται στους χώρους των γραφείων.
•
Στόµια εξαερισµού (απαγωγής αέρα) : 100 τεµ.
•
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) : 10 τεµ.
•


2.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53- Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
2.2.1. Συντήρηση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήµατος (µία συντήρηση εφάπαξ): 1 τεµ Χ
€300,00/τεµ. = €300,00
2.2.2 Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (fan coils) (µία συντήρηση ανά διάρκεια
σύµβασης) : 152 τεµ Χ €14/ τεµ.= €2.128,00
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2.2.3 Συντήρηση στοµίων εξαερισµού (µία συντήρηση ανά διάρκεια σύµβασης):
100 τεµ. Χ €5/ τεµ. = €500,00
2.2.4 Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (split units,VRV, αεροκουρτίνες, καναλάτο
ψευδοροφής) (µία συντήρηση ανά διάρκεια σύµβασης) :
10 τεµ. Χ €14/τεµ. = €140,00
2.2.5 Συντήρηση ψυχροστασίου-µηχανοστασίου και περιοδικοί έλεγχοι όπως ακριβώς
περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τεχνικής Περιγραφής: 1 τεµ Χ €300,00/τεµ. =
€300,00 Επισηµαίνεται ότι οι περιοδικοί έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
2.2.6 Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθµιση κεντρικού συστήµατος κτηρίου από την ψύξη στην
θέρµανση και από θέρµανση σε ψύξη. (ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ):
2 εναλλαγές/έτος Χ €200,00/εναλλαγή = €400,00
2.2.7 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €3.768,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €904,32
ΣΥΝΟΛΟ: €4.672,32

 3.

Κτήρια ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε

3.1 Κτήριο οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5:
Στο κτήριο θα στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τοµέα Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη το κτήριο κλιµατίζεται
µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο αποτελείται από:
•

•
•
•

•

•
•
•

Ψυκτικά
συγκροτήµατα
παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητα, εµβολοφόρα,
αερόψυκτα, µε τον συµπυκνωτή ξεχωριστά, ερµητικού τύπου ικανότητας 120 Ψ.Τ. της
εταιρίας TRANE.
Έξη (6) Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) επεξεργασίας αέρα, για θέρµανση-ψύξη
και ύγρανση, τύπου CCTA/CCTV της εταιρίας TRANE.
Μία αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split-unit), ισχύος 24.000 BTU/H
µε inverter.
Πολυδιαιρούµενο σύστηµα κλιµατισµού VRV τύπου inverter της εταιρίας LG,
αποτελούµενο από µία κοινή εξωτερική µονάδα ψυκτικής ικανότητας 20KW και οκτώ (8)
εσωτερικές µονάδες.
Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου µε περίβληµα, δύο
στοιχείων ψυκτικής και θερµαντικής ικανότητας, τύπου UNITRANE, εκατόν πενήντα (150)
τεµάχια οι οποίες βρίσκονται στους χώρους των γραφείων.
∆ύο Closed Control Units ψυκτικής ικανότητας 11,7KW της εταιρίας EMERSON οι οποίες
εξυπηρετούν το Computer Room στον 4ο όροφο.
Στόµια προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής αέρα τοίχου ή οροφής, διαφόρων τύπων και
διαστάσεων, τεµάχια τριακόσια σαράντα (340).
Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες, τεµάχια τέσσερα (4).


3.2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5.
ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
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3.2.1. Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητων,
εµβολοφόρων, αερόψυκτων (µία συντήρηση εφάπαξ): 2 τεµ Χ €500,00/τεµ. = €1.000,00
3.2.2 Συντήρηση Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) επεξεργασίας αέρα, για
θέρµανση-ψύξη και ύγρανση (µία συντήρηση εφάπαξ): 6 τεµ Χ €200,00/ τεµ.= €1.200,00
3.2.3 Συντήρηση αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων διαιρούµενου τύπου (split-unit), ισχύος
24.000 BTU/H µε inverter (δύο συντήρησεις ανά διάρκεια σύµβασης):
2τεµ. Χ 2συντηρήσεις/έτος Χ €14,00/ τεµ. = €56,00
3.2.4 Συντήρηση Πολυδιαιρούµενων συστηµάτων κλιµατισµού VRV τύπου inverter της
εταιρίας LG (δύο συντηρήσεις ανά διάρκεια σύµβασης) :
1τεµ.Χ 8εσωτερικές µονάδες/τεµ. Χ 2συντηρήσεις/έτος Χ €14,00/ εσωτερική µονάδα = €224,00
3.2.5 Συντήρηση Τοπικών κλιµατιστικών µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου (µία
συντήρηση ανά διάρκεια σύµβασης) : 150 τεµ Χ €14,00/ τεµ.= €2.100,00
3.2.6 Συντήρηση δύο Closed Control Units ψυκτικής ικανότητας 11,7KW της εταιρείας
EMERSON στο Computer Room (µία συντήρηση ανά µήνα ανά διάρκεια σύµβασης): 2τεµ Χ 12
συντηρήσεις το έτος/τεµ. Χ €20,00/ τεµ. = €480,00
3.2.7 Καθαρισµός στοµίων προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής αέρα τοίχου ή οροφής (ένας
καθαρισµός ανά διάρκεια σύµβασης): 340 τεµ Χ €5,00/ τεµ.= €1.360,00
3.2.8 Καθαρισµός Φυγοκεντρικών ανεµιστήρων (µία συντήρηση εφάπαξ): 4 τεµ Χ €50,00/τεµ =
€200,00
3.2.9 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €6.620,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €1.588,80
ΣΥΝΟΛΟ: €8.208,80
 4.

Κτήρια ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α

4.1
Στο κτήριο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών. Για την
κάλυψη των αναγκών σε ψύξη το κτήριο κλιµατίζεται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού το
οποίο όµως βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Τα F.C.U. χρησιµοποιούνται και για την θέρµανση του
κτιρίου µε φυσικό αέριο
•

•

Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου µε περίβληµα,
δύο στοιχείων ψυκτικής και θερµαντικής ικανότητας, πενήντα (50) τεµάχια οι οποίες
βρίσκονται στους χώρους των γραφείων.
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) : 6 τεµ.

.

4.2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34. ΚΤΗΡΙΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
4.2.4 Συντήρηση Τοπικών κλιµατιστικών µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου (µία
συντήρηση εφάπαξ): 50 τεµ Χ €18,00/ τεµ.= €900,00
4.2.5 Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) (µία συντήρηση εφάπαξ): 11 τεµ Χ
€18,00/ τεµ.= €198,00
4.2.6 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
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 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €784,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €188,16
ΣΥΝΟΛΟ: €972,16

ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

 5. Κτήρια ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ / ΤΥ∆Ε
5.1
Κτήριο οδού Ηπείρου 64: Στο κτήριο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες των
Τοµέων Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών. Για την κάλυψη
των αναγκών σε ψύξη το κτήριο κλιµατίζεται µε κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου, ως
εξής:
•
•
•

Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit) τοίχου: 4 τεµ.
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split unit-κασετίνα) οροφής: 6 τεµ.
Split unit fujitsu asyg141eca στο server room : 1 τεµ



5.2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 64. ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
5.2.1 Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (split units,) τοίχου ή οροφής (µία
συντήρηση εφάπαξ) : 10 τεµ. Χ €14,00/ τεµ. = €140,00
5.2.2 Συντήρηση Split unit fujitsu asyg141eca στο server room : 1 τεµ Χ €20,00/ τεµ.Χ 12
µήνες = €480,00
5.2.3. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €620,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €148,80
ΣΥΝΟΛΟ: €768,80
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

ΚΤΗΡΙΩΝ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : €23.516,00
Πλέον Φ.Π.Α. 24%: €5.643,84
ΣΥΝΟΛΟ: €29.159,84

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αφορούν τις εργασίες που θα υπογράφονται στο φύλλο ελέγχου για την πληρωµή

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ή ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Άνοιγµα µονάδας, καθαρισµός από σκόνη εσωτερικών. µερών
2.

Καθαρισµός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια του
φυγοκεντρικού ανεµιστήρα
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3. Καθαρισµός ψυκτικού - θερµαντικού στοιχείου
4.

Αφαίρεση και πλύσιµο των φίλτρων ή αντικατάστασή τους όπου
απαιτείται

Καθαρισµός και απόφραξη της λεκάνης αποχέτευσης (ύγρανση,
5. συµπυκνώµατα), καθαρισµός σταγονοσυλλέκτη
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοµατισµού
7.

Έλεγχος των στοµίων και περσίδων εξαερισµού των ορόφων
(κυκλοφορία αέρα)

Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων
8. διαφραγµάτων
9.

Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρα, έλεγχος και καταγραφή
ηλεκτρικής τάσης φάσεων, αµπεροµέτρηση κινητήρων και
καταγραφή, έλεγχος αυτοµατισµών και καλωδιώσεων

Έλεγχος βαλβίδων – λειτουργία, διαρροές, συνδέσεις, έλεγχος
10. οργάνων (θερµόµετρα, µανόµετρα, διαφορικοί πρεσσοστάτες)
Έλεγχος και καθαρισµός ρότορα ανεµιστήρα µε πεπιεσµένο αέρα,
11. καθαρισµός καταιονιστήρων, έλεγχος ανεµιστήρων, έλεγχος και
τάνυση ιµάντων, ευθυγράµµιση τροχαλιών.
12. Έλεγχος καλής λειτουργίας τριόδων, διόδων και λοιπών βαλβίδων
13.

Έλεγχος συνδέσεων µε αεραγωγούς

14. Έλεγχος, προστασία και αποκατάσταση µονώσεων
Έλεγχος και καταγραφή θερµοκρασιών αέρα προσαγωγής –
15. επιστροφής
16. Λίπανση εδράνων και τριβέων
Καθαρισµός κελύφους και περιβάλλοντα χώρου καθώς και κάθε
17. εργασία για την δοκιµή και παράδοση της συσκευής σε κανονική
λειτουργία
18. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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1

Καθαρισµός κελύφους και φτερωτής όλων των ανεµιστήρων

2

Οπτικός έλεγχος ανεµιστήρων και καλυµµάτων, έλεγχος για
ασυνήθιστους θορύβους και κραδασµούς

3
4

5
6
7

Αµπεροµέτρηση κινητήρα ανεµιστήρα,
Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοµάτου υπερεντάσεως και έλεγχος
θερµικών
Έλεγχος µόνωσης περιέλιξης και έλεγχος από φθορά ρουλεµάν
Έλεγχος και λίπανση εδράνων και τριβέων
Έλεγχος ιµάντων και τροχαλιών για φθορές, ρωγµές, ορθή τάνυση
και ευθυγράµµιση, αποκατάσταση ή/και αντικατάσταση όπου
χρειάζεται

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ)
Η απόδοση τους πρέπει να υπερβαίνει το 85%
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

Έλεγχος καλής λειτουργίας συµπιεστή και αφύσικων θορύβων.
Ρύθµιση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης στις επιτρεπόµενες
τιµές.

2

Έλεγχος καλής λειτουργίας µανοµέτρων - θερµοµέτρων

3

Έλεγχος στάθµης λαδιού και ποσότητας ψυκτικού ρευστού
(συµπλήρωση)

4

Έλεγχος και χηµική (φασµατογραφική) ανάλυση λαδιών συµπιεστών
(ανάλυση λαδιών για παρουσία οξέων και µετάλλων µολύνσεων –
φθοράς), αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων λαδιού, αλλαγή φίλτρων
ψυκτικού υγρού

5

Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων, αµπεροµέτρηση κινητήρων,
έλεγχος µόνωσης περιέλιξης

6

Έλεγχος βαλβίδων, αυτόµατου πλήρωσης, διακόπτη ροής,
θερµόµετρα, µανόµετρα, ασφαλιστικά.

7

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

8

Αντικατάσταση φίλτρου και λαδιού λίπανσης συµπιεστή

9

Αντικατάσταση φίλτρου σωλήνα αναρρόφησης συµπιεστή
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10

Μηχανικός και χηµικός καθαρισµός στα τούµπα µε αδρανοποιηµένα
οξέα

11

Λίπανση (γρασάρισµα) εδράνων και τριβέων κινητήρων

12

έλεγχος υπερθέρµανσης – ρύθµιση εκτονωτικής, έλεγχος
θερµοκρασίας εκτόνωσης (discharge), έλεγχος αντιστάσεων Κάρτερ

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας θόρυβοι , διαρροές κλπ

1.

Καθαρισµός πύργου εσωτερικά από ακαθαρσίες

2.

(Μαλακή βούρτσα και νερό µε πίεση)
Έλεγχος καλής λειτουργίας πλωτήρα, στάθµης νερού λεκάνης και
3. καθαριότητας φίλτρων
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαριότητας ακροφυσίων
4. διασκορπισµού (µπέκ)
Έλεγχος καλής κατάστασης αντιδιαβρωτικής βαφής και
5. αποκατάσταση
Λίπανση κινητήρα και εδράνων

6.

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού εισερχοµένου και

7.

εξερχόµενου κατά την λειτουργία
Αµπεροµέτρηση κινητήρα ανεµιστήρα, έλεγχος µόνωσης περιέλιξης,
έλεγχος θορύβου και φθοράς ρουλεµάν

8.

Έλεγχος αυτόµατου διακόπτη υπερέντασης και έλλειψης τάσεως για
την προστασία του κινητήρα, και ρύθµιση του θερµικού µετά την
αµπεροµέτρηση του κινητήρα

9.

10.

Πλήρωση νερού µε χλωρίωση και προσθήκη αντισκωριακού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ –
ΑΝΤΛΙΕΣ)
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτέλεση άπαξ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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1.

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας θόρυβοι , διαρροές,
υπερθέρµανση κλπ

2.

Έλεγχος
τριβέων
και
λίπανση,
έλεγχος στεγανότητας
στυπιοθλιπτών, σωληνώσεων, φλαντζών, οργάνων διακοπής και
ελέγχου και αποκατάσταση τυχόν διαρροών.

3.

Έλεγχος και σφίξιµο κοχλιών και περικοχλίων (ιδιαίτερα σε
χυτοσιδηρές αντλίες).

4.

Έλεγχος βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης, χειρισµός και
αποκατάσταση τυχόν διαρροών.

5.

Έλεγχος µανοµέτρων, σφίξιµο, αποκατάσταση διαρροών και
καταγραφή ενδείξεων.

6.

7.

8.

Έλεγχος καλής λειτουργίας αντεπίστροφων βαλβίδων.

Έλεγχος και καθαρισµός φίλτρων νερού, αντικατάσταση
στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων ή στυπιοθλιπτών.
Έλεγχος ευθυγράµµισης άξονα κινητήρα, εξαερώσεις.

9.

Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και γειώσεων κινητήρων, σφίξιµο
ακροδεκτών κινητήρων, έλεγχος και ρύθµιση θερµικών κινητήρων.

10.

Μέτρηση και καταγραφή αντίστασης µόνωσης των τυλιγµάτων του
κινητήρα.

11.

Μέτρηση και καταγραφή της τάσης και έντασης του ρεύµατος στον
κινητήρα.

12.

Εξωτερικός καθαρισµός και αποκατάσταση σκουριών µε ειδική
βαφή.

∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

Έλεγχος για τυχόν διαρροές στις σωληνώσεις και στους
κυκλοφορητές του θερµού και του ψυχρού νερού

2.

Έλεγχος των στηριγµάτων των σωληνώσεων και αποκατάσταση
όπου απαιτείται

3.

Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και µηχανοκίνητων
βαλβίδων, τριόδων δικτύου
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4.

Έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων

5.

Έλεγχος διάβρωσης σωλήνων και αποκατάσταση µε απόξεση και
βαφή όπου δεν υπάρχει εκτεταµένη διάβρωση

6.

Εξαερώσεις και δοκιµή σηµείων εκκένωσης του δικτύου

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Α/Α

Εκτέλεση δύο φορές

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα
1. ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους
εναλλάκτες

2.

Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχο κεντρικών
επεξεργαστών µηχανηµάτων

3.

Έλεγχος αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών
ροής νερού

4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή
5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων
6.

Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση
κινητήρων

7.

Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του
κατασκευαστικού οίκου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α

Εκτέλεση άπαξ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
κλιµατισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις διατάξεις ασφαλείας.

2

Έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιµές των οργάνων λειτουργίας
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2016-2017
ΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
Στα Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς ανά κτήριο θα αναγράφονται οι προσφερόµενες κατά
περίπτωση τιµές χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και το συνολικό ποσό της προσφοράς αντιστοίχως :
1.
Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
αρµοδιότητας της ∆Ε ΕΤΑΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
2.
Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ αρµοδιότητας της ∆Ε ΕΤΑΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
3.
Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
αρµοδιότητας της ∆Ε ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.
4.
Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε αρµοδιότητας της ∆Ε ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε.
5.
Χαρ. Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α
αρµοδιότητας της ∆Ε ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.
6.
Ηπείρου 64, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε αρµοδιότητας
της ∆Ε ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αφορά στην: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΜΟΥ
23.516,00€
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ
24%
Η
29.159,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Στοιχεία Προσφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...................................................................................................................................
Α.Φ.Μ./∆ΟΥ……………………………………………………………………….
Ταχ. ∆/νση: ................................................................................................................
Τηλ.: .........................................................................
FAX: .......................................................................
ΚΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29

Α/
Α

1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΨΥΚΤΗΣ (1 ΕΦΑΠΑΞ)

2

39

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ
Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ (1
ΕΦΑΠΑΞ)
SPLIT - UNITS, VRV,
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ,
ΚΑΝ. ΨΕΥ∆. (1
ΕΦΑΠΑΞ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FAN
COILS (1 ΕΦΑΠΑΞ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΕΝΑΛΛΑΓΗ Ψ-Θ & ΘΨ (2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

2

24

272

1
2

ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 27

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
SPLIT-UNITS, VRV,
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
,ΚΑΝ.ΨΕΥ∆. (1
ΕΦΑΠΑΞ)
CLOSE CONTROL UNIT
(12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ)

61

12
=(1Χ12)

ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 29

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
SPLIT-UNITS, VRV,
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ,
ΚΑΝ.ΨΕΥ∆ (1 ΕΦΑΠΑΞ)

14

ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. 2. 3.) :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΚΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΤΗΡΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (1
ΕΦΑΠΑΞ)

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ1
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
2
ΕΝΑΛΛΑΓΗ Ψ-Θ & Θ-Ψ
(2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ)
SPLIT-UNITS ΚΛΠ (1 10
ΕΦΑΠΑΞ)
FAN-COILS (1 ΕΦΑΠΑΞ)

152

41

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 100
(1 ΕΦΑΠΑΞ)
ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΚΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΚΤΗΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
FAN-COILS (1 ΕΦΑΠΑΞ)

50

SPLIT-UNITS (1
ΕΦΑΠΑΞ)

6
ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΚΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤHΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
(1 ΕΦΑΠΑΞ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α (1 ΕΦΑΠΑΞ)
SPLIT UNITS 24.000
BTU (2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ 2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ)

2

6
4
=(2Χ2)

42

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

VRV (1 VRV X 8
ΕΣΩΤΕΡ. ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ 2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ))

=
(1Χ8Χ2)

FAN-COILS (1 ΕΦΑΠΑΞ)

150

CLOSED CONTROL
UNITS (2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ
12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ)

24

ΣΤΟΜΙΑ (1 ΕΦΑΠΑΞ)
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ (1
ΕΦΑΠΑΞ)

16

= (2X12)
340
4
ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΚΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε
7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΗΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 64

Α/
Α
1

TIMH
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ€
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΕΜΑΧΙ
Α
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
SPLIT-UNITS (1
ΕΦΑΠΑΞ)
SPLIT-UNIT στο server
room ( Χ 12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ)

10
1Χ12

ΣΥΝΟΛΟ
=
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%:

43

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Οι τιµές πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς και
να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις και
άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Επίσης όλα τα
βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης.

44

Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /201

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________
Προς: Ε.Τ.Α.Α. ___________________
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ ………..€.

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ:
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός ______ Τ.Κ.
__________{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ……….., για την
καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ∆ιακήρυξης ……/2016, που αφορά στο διαγωνισµό της ----- ης ---------- 2016,
µε αντικείµενο:
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΜΟΥ
23.516,00€
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ
24%
ή
29.159,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ….. /2016 ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
1

. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
. Όπως υποσηµείωση 3.
5
. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύµβαση.
6
. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
2

7.

Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
8
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα, την

/

/2016, µεταξύ:

Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό
τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια
∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη,
(στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
και

1)

2)
Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο
……………., οδός …………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, µε Α.Φ.Μ. ……………, αρµόδια
∆.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο ………………. µε Α.∆.Τ. ……………..
που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:
Της από ____________________και µε αριθµό πρωτοκόλλου ___________/Νο /2016
διακήρυξης του Ε.Τ.Α.Α., που προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου που
αφορά
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2016-2017
ΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΜΟΥ
23.516,00€
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ
24%
Η
29.159,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. .
II.
Της πρότασης κατακύρωσης που πραγµατοποίησε η επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισµών
του Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την απόφαση επί του 9ου θέµατος της υπ’
αριθµ. 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ)
& την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης /03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1ΖΘΞ) του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο διαγωνισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε την …/…/2016. Η εν
λόγω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των
συµβαλλοµένων, η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της, προσέφερε το ποσό των
____________ ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο ____________ ευρώ. Στην
τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.
III. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 130395/19-4-2016 έγγραφη εισήγηση της ∆/νση Επιθεώρησης του
Ε.Τ.Α.Α. προς τη ∆.Ε. ΕΤΑΑ (Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004516911) και την υπ
αριθ. Πρωτ 128986/1-6-2016 έγγραφη εισήγηση της ∆/νση Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α. προς τη
∆.Ε. ΕΤΑΑ (Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004500713).
IV.Την υπ’ αρ. 196 και Α.∆.Α.: 67ΗΨΟΡΕ1-∆Τ9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των
Τοµέων Υγειονοµικών ποσού 14.537,76 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης
Υγειονοµικών οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0887.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς
αιτήµατος: 16REQ005006446)
V. Την υπ’ αρ. 58 και Α.∆.Α.: 7ΡΙΤΟΡΕ1-8 Η9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΥ∆Ε
ποσού 768,80 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του ΛΟ/ΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ οικ. έτους 2016 στον
ΚΑΕ: 00100879(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004835966)
VI. Την υπ’ αρ. 176 και Α.∆.Α.: 6ΙΙ8ΟΡΕ1-Γ5Ζ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων
Ασφάλισης Νοµικών ποσού 4.672,32 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών οικ.
I.
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έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0010087900 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος:
16REQ004767489)
VII. Την υπ’ αρ. 65 και Α.∆.Α.: 7ΨΤ70ΡΕ1-ΣΑ9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΠ∆Α
ποσού 972,16 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ:
0010088700(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ004792010)
VIII. Την υπ’ αρ. 342 και Α.∆.Α.: ΩΨΠΖΟΡΕ1-725 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των
Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. ποσού 8.208,80 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Μηχ/κων και
Ε.∆.Ε. οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0889.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος:
16REQ004769062.
IX.Την απόφαση επί του 9ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης
/03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.
X.Την απόφαση επί του 11ου θέµατος της 401ης/8.06.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση 2016 – 2017 των κλιµατιστικών
εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού προϋπολογισµού
23.516,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 29.159,84 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, το
οποίο θα βαρύνει τους ΚΑΕ των προϋπολογισµών έτους 2016 των Τοµέων
.(Α∆Α:Ω7ΛΟΟΡΕ1-7ΧΩ) .
XI.
Την απόφαση επί του …………. θέµατος της ……ης/…………. συνεδρίασης του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη έγκριση των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
την ετήσια συντήρηση 2016 – 2017 των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων ΕΤΑΑ
στην Αθήνα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της ∆ιακήρυξης).
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία
υπογραφής σύµβασης της εν λόγω προµήθειας και εκτέλεσης εργασιών µε ισχύ από…/…/…
έως…/…/……… για τη συντήρηση των κλιµατιστικών
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ.
…………………προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ……………………….
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: . ……………….€ πλέον
Φ.Π.Α. 24% (………. €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… και η οποία
επιµερίζεται ως εξής :

για τους ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ., το ποσόν ανέρχεται σε _______ ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο _________ ευρώ.

για τους ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε., το ποσόν ανέρχεται σε _______ ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο _________ ευρώ.

για τον ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ το ποσόν ανέρχεται σε _______ ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο _________ ευρώ.

για το ΤΥ∆Ε το ποσόν ανέρχεται σε _______ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (_______
ευρώ), σύνολο _________ ευρώ.

για τον ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ το ποσόν ανέρχεται σε
_______ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο _________ ευρώ.
2. Η πληρωµή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον
περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου δηλαδή µε την
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της
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∆ιακήρυξης ………/2016 και µετά την παράδοση όλων των απαιτουµένων (παραδοτέων του
έργου) στο Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς
του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από την
αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι
νόµιµες κρατήσεις, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από την αρµόδια επιτροπή της
Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του Αναδόχου και το σχετικό πρακτικό (ή
πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων &
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011
(Α.204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
• Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης
µε τον ανάδοχο.
• Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιµολογίων και
αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις.
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη
συνολική καθαρή αξία ανά είδος αποστολής (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον
οποίο και επιβαρύνουν.
Ο Φ.Π.Α. και µόνο βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο).
3. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής:
Α) Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
∆) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
4. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ…………………….….. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού………….. ευρώ, ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.,
η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της
σύµβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε τον Εργοδότη.
Με την καταβολή του συµβατικού ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι
απαιτήσεις κάθε είδους του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη δυνάµει της παρούσας σύµβασης
και ο Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται
και συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται
για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους
προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών,
εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο και ο
τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη.
∆. ΕΥΘΥΝΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
I.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης αλλά και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές
και σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο.

Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να
χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και
Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης.
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε
αναγκαίο µέτρο για να αποτρέπονται ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε
τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του, ως µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που µπορεί να συµβεί
από αυτό τον λόγο. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο προς αποφυγή
ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους των κτηρίων.

Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν
από πληµµελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αίρονται και θα
αποκαθίσταται άµεσα η καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα
στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση.

Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να επιδιορθώσει
βλάβες των
συντηρουµένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόµενο τρόπο και στον επιβαλλόµενο χρόνο
και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούµενα, σε υπαιτιότητά του, το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωµα
να προβεί στην άρση των βλαβών και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά τον
συµφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε
ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους
χώρους των κτηρίων του ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και
µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι
τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες
είναι άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ’ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να
πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις,
και αφού προηγουµένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, η
οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς
και όποιου δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από αυτά.

Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζηµιωθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε
αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη
αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των
διαδικασιών.

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε
πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε
προσωπικό του ΕΤΑΑ, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο
εντός οποιουδήποτε κτηρίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και
εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών
προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής
συντήρησης.

Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνος να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α.
για κάθε ζηµιά που αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αµελείας του Αναδόχου ή των προσώπων
που χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας συµβάσεως υποχρεώσεών του,
ευθυνόµενου επίσης σε αποζηµίωση του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε αµέλεια αυτού ή των προσώπων που
χρησιµοποιεί.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί
σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το
οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να
αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και
µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε
τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το ΕΤΑΑ για
κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.

Ο Εργοδότης δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή
παραλείψεις του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του
έργου, καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό
αυτό.

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης
φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των
συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την
πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το
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προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
II.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
•
Nα αναλάβει την προληπτική συντήρηση όλων των συστηµάτων που αναφέρονται
στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ
•
Να διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα
επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και εργαλεία για την εκτέλεση των έργου µε βάση τους
κανονισµούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή των βλαβών και αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων των κτηρίων.
•
Να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση κάθε όργανο ή συσκευή για τον έλεγχο και τις
δοκιµές των εγκαταστάσεων και των κλιµατιστικών µηχανηµάτων και κάθε εργαλείο
απαραίτητο για την επισκευή και την ρύθµισή τους.
•
Να εκτελεί µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους
κανόνες και τη φύση του, το έργο που του ανατίθεται. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς
εκτέλεσης των καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη
παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο.
•
Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και
να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης (µετά
από έγκριση της Υπηρεσίας), ζηµίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονοµικής
λειτουργίας τους.
•
Να υποδεικνύει τις εγκαταστάσεις ρυθµιστικών στοιχείων µε σκοπό την βελτίωση των
αποδόσεων, την επίτευξη οικονοµίας στις καταναλώσεις και την αποφυγή υπερθερµάνσεων ή
υποθερµάνσεων στους χώρους των κτηρίων µε κατάλληλες ρυθµίσεις. Η υποχρέωση αυτή είναι
τόσο σηµαντική όσο και η επίβλεψη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
και κλιµατιστικών µηχανηµάτων.
•
Να παραδίδει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών
εργασιών συντήρησης ή επισκευής ή διάγνωσης βλαβών υπογεγραµµένο από τον ίδιο και από τον
υπεύθυνο του χώρου όπου έγινε η εργασία. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρονται: οι
ενδείξεις των αµπεροµετρήσεων, των θερµοκρασιών νερού και αέρα, οι πιέσεις υψηλής και
χαµηλής των συµπιεστών καθώς και οι θερµοκρασίες χώρων και περιβάλλοντος.
•
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την προηγούµενη συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του κάθε
χώρου ώστε να έχει πρόσβαση τις κατάλληλες ώρες για να εκτελέσει τις εργασίες.
•
Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους ισχύοντες κανόνες
της Τέχνης και της Επιστήµης, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, καθώς και όλες τις
διατάξεις και τους νόµους.
•
Η συντήρηση πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των κτηρίων
και θα ενηµερώνει το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ έγκαιρα για το συντονισµό ενεργειών όπου
και όποτε αυτός απαιτείται. Η χρήση των χώρων από το προσωπικό θα γίνεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του χώρου.
•
Οι εργασίες καθαρισµού για τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε εσωτερικούς (εργασιακούς)
χώρους θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να µην λερώνονται οι χώροι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να
τοποθετείται προστατευτικό νάιλον κάτω από τα µηχανήµατα πάνω στα γραφεία (αν είναι δυνατόν
και κρεµαστό ακριβώς κάτω από το µηχάνηµα).
•
Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ είναι
δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευών εκτός του ωραρίου λειτουργίας των
Υπηρεσιών.
•
Να αναλάβει την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην κακή συντήρηση και στη
µη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις
σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα
άτοµα, εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις.
•
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ Πρόγραµµα Συντηρήσεων
πριν την εκτέλεση των εργασιών, ώστε ο υπεύθυνος για κάθε κτήριο που θα οριστεί από το
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών. Εάν στην εξέλιξη
προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράµµατος, θα ζητείται η έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ. Σε κάθε περίπτωση και µε γνώµονα την καλή και εύρυθµη λειτουργία των
κτηρίων το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος, σε
συνεννόηση µε τον Ανάδοχο.
•
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στα
µηχανήµατα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ.
•
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχετικών µε τη
λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλιµατισµού των κτηρίων οι
οποίες θα υποβληθούν µετά από συνεννόηση µε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ.
•
Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν
µε ευθύνη και έξοδα του ιδίου.
•
Εγγύηση :Για όλες τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα δίδεται
εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της
σύµβασης.
•
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:
- Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης
συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών.
- Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά.
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις
ισχύουσες Προδιαγραφές από τη σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση
αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν
4412/2016.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων,
οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα
X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου.
Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν
την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί
από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης.
Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση στις ανατιθέµενες δια της παρούσας
υποχρεώσεις του, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για
κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωµή του.
Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €,
ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, οπότε αυτή
θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο.
ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν
τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που
υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., µε
απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα.
1.
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.
2.
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου
µέρους.
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3.
Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να
ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από
τα δικαιώµατα αυτά.
4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι
συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει
της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών.
5.
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την σύµβαση που θα υπογραφεί, µε
έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).
6.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα
γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους
συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα σύµβαση σε επτά πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από
ένα ο Ανάδοχος και έξι το ΕΤΑΑ , ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του
Ε.Τ.Α.Α.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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