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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΜΕΩΝ-ΕΤΑΑ  επί  της  οδού  Σταδίου  29,  Αχαρνών  29  και
Σωκράτους 53 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης €18.300,00 (πλέον ΦΠΑ) και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.  

Το Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις :

α)  Την υπ’  αριθ.  283/01-04-2014 (ΑΔΑ:  ΒΙΗΓΟΡΕ1-Λ37)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ περί

έγκρισης  της  διενέργειας  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  επισκευή  των  κλιματιστικών

εγκαταστάσεων των κτιρίων Τομέων ΤΣΑΥ και ΤΑΝ.

β) Την υπ’ αρ.  17932/25-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΟΡΕ1-ΝΣΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΣΑΥ, περί

δέσμευσης του απαιτούμενου ποσού (€15.375,00 ) για επισκευές στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 29 και Αχαρνών

29.

γ)  Την  υπ’  αρ.   72/11-02-2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΕΩΟΡΕ1-43Γ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  ΤΑΝ,  περί

δέσμευσης του απαιτούμενου ποσού (€7.134,00 ) για επισκευές στο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53.

  καλεί  εξειδικευμένες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την επισκευή των κλιματιστικών

εγκαταστάσεων  των  κτιρίων  Τομέων  ΤΣΑΥ  (Σταδίου  29  και  Αχαρνών  29)  και  ΤΑΝ  (Σωκράτους  53)  και  ως

ακολούθως: 

 1)την επισκευή των δύο (2) Πύργων Ψύξης που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 29,

 2)την  αντικατάσταση  τριών  (3)  κλιματιστικών  μηχανημάτων  τύπου  split-units με  καινούρια  και  την

αντικατάσταση ενός καμένου συμπιεστή ενός κλιματιστικού μηχανήματος τύπου split-unit στο κτίριο επί της οδού

Αχαρνών 29 

3) την επισκευή ενός συμπιεστή στο κύκλωμα του ψυκτικού συγκροτήματος που βρίσκεται στο δώμα του κτιρίου

επί της οδού Σωκράτους 53.

Αναλυτικά οι εργασίες που πρέπει να γίνουν περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που

συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.      

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής,  εφόσον  διαθέτουν  πιστοποιημένη  εμπειρία  εκτέλεσης  αντίστοιχων  εργασιών

έχουν:
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α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Οι κοινοπραξίες εταιρειών.

Οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή, προκειμένου  να  υποβάλουν

προσφορά. Σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του αποτελέσματος σε κοινοπραξία, είναι αναγκαίο αυτή να  λάβει

ορισμένη νομική μορφή, ώστε να είναι  ικανοποιητική η εκτέλεση της σύμβασης. 

                     1.Α) ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  Ο προσφέρων πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ ή

κάτοχος άδειας ψυκτικού γενικών εφαρμογών και θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη

Δήλωση  –  Βεβαίωση  (με  συνημμένο  πίνακα  έργων  από  άλλες  αναθέτουσες  αρχές  που  θα

βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση αντίστοιχων έργων ή έργων συντήρησης ομοειδών κλιματιστικών

εγκαταστάσεων),  από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εμπειρία στη συντήρηση και επισκευή ψυκτών

νερού τύπου όπως οι συγκεκριμένοι που βρίσκονται  στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα και

αερόψυκτων  συμπυκνωτών  τύπου  όπως οι  συγκεκριμένοι  που βρίσκονται  στο  κτήριο  επί  της  οδού

Σωκράτους 53 Αθήνα (και  αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της

παρούσας διακήρυξης).

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θε-
ώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγ-
γελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τους κανονισμούς για τη επισκευή και αποκατάστα-
ση της καλής λειτουργίας λόγω βλαβών όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση ανάληψης των εργασιών από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό είναι η επί
τόπου επίσκεψη στα κτίρια πριν την υποβολή της προσφοράς του η οποία επίσκεψη θα πιστοποιείται με
την υποβολή αντίστοιχης Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής «ότι
έλαβε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης των προς επισκευή μηχανημάτων στα κτίρια επί των οδών:
ΣΤΑΔΙΟΥ 29 (Κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ), και ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 (Κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)»

Για την επιλογή της συνολικής ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι απο-
δεκτές σύμφωνα με τους τεχνικούς και λοιπούς όρους. Για να κριθεί η προσφορά αποδεκτή εξετάζονται τα παρα-
κάτω:
- η προσφορά είναι μειοδοτική
- η προσφορά να καλύπτει τους απαράβατους όρους

              1.Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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 όλων των μηχανημάτων που αναφέρονται
μετά το πέρας της επισκευής τους. 

 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ

                ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

I)  Η  συνολική  προϋπολογισθείσα δαπάνη για  την επισκευή  των κλιματιστικών εγκαταστάσεων των κτιρίων

Τομέων ΤΣΑΥ (Σταδίου 29 και Αχαρνών 29) και ΤΑΝ (Σωκράτους 53) ανέρχεται στο ποσό των €18.300,00 πλέον

Φ.Π.Α 23%. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται και βαρύνουν
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τον προϋπολογισμό του Τομέα ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ κατά €12.500,00 πλέον ΦΠΑ 23% και τον προϋπολογισμό του Τομέα

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ κατά €5.800,00 πλέον ΦΠΑ 23%.

II) Οι ενδιαφερόμενοι  θα υποβάλλουν  τις προσφορές τους στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη

22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, στο Γενικό Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο 2ο όροφο, σε σφραγισμένο φάκελο με

την ένδειξη “υπόψη Τεχνικού Γραφείου” το αργότερο έως την  ημέρα  Πέμπτη 24/04/2014 και ώρα 14:00.     

Οι προσφορές θα πρέπει  να κατατεθούν,  μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Σε διαφορετική περίπτωση είναι

εκπρόθεσμες,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και  επιστρέφονται,  χωρίς  να  αποσφραγισθούν.  Οι  προσφορές  μπορεί

επίσης,  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  (ταχυδρομείο  ή  courier)  και  να

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία  μέχρι

την ορισμένη ως άνω ημερομηνία.    

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο Τεχνικό  Γραφείο, από  υπαλλήλους του,  την  Παρασκευή 25/04/2014 και ώρα

10:00  και μπορεί να παρίσταται εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  κάθε   ενδιαφερόμενου.

Στο φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς : η λέξη “προσφορά”, ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που

κάνει την πρόσκληση και τα στοιχεία του αποστολέα.

2.1   Περιεχόμενο προσφορών :  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

  Β. Σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη      «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος συμπληρωμένη στο ΕΝΤΥΠΟ    
«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   –   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ» το οποίο επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην

προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον

προσφέροντα.

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της πρόσκλησης.

• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο των προκηρυχθέντων.

• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, για εξήντα (60) ημερολογιακές

ημέρες  από  την  επομένη  του  ανοίγματος  των  προσφορών ,  καθώς  και  για  τον  χρόνο  που  αποδέχθηκαν  να

παρατείνουν την προσφορά τους. 

• Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ως  άνω  προβλεπομένου,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Ο προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά του, στην οποία

πρέπει να περιέχονται  όλα τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται  για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και  τα

οποία είναι τα ακόλουθα:

     

Α.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ.8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην

οποία θα αναφέρεται ότι:

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης   και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από  προσκλήσεις του Δημοσίου, για οποιοδήποτε λόγο.
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Β.  Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ.4 του άρθρ.8 του Ν.1599/1986,  με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,

όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.Α) ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Εφόσον  κατακυρωθεί το αποτέλεσμα στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 10 (εργάσιμων) ημερών από

τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που

προβλέπονται στο άρθρο 6  του Π.Δ.118/2007.

3.2 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται :

3.3 ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει  σε  δύο  (2)  αντίγραφα  την

οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντος συμπληρωμένη  στο  ΕΝΤΥΠΟ    «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   –   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ»  το οποίο επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της

παρούσας Διακήρυξης. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά αλλιώς, θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στην

προσφερόμενη τιμή.

3.4 Η μη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά λόγο αποκλεισμού. 

4.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η  τιμή για κάθε επισκευή ξεχωριστά και ανά κτίριο, όπως καθορίζεται

στο  ΠΑΡΑΡΗΤΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ    «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   –   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ». 

•Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ. 

•Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

•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.

•Οι  κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής:

Για το Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ):

 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου.
 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.

 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.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)  &  άρθρο  61  ν.
4146/2013 (Α.90)).

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 Παρακράτηση φόρου 4% στην προμήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας
του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.

 Κάθε  άλλη  κράτηση  που  τυχόν  θεσμοθετηθεί  κατά  τη  διάρκεια  της  υπογραφείσας  σύμβασης  με  τον  
ανάδοχο.     

Για το Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ):

 

 0,10% υπέρ Δημοσίου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων προμήθειας ειδών
 0,25% υπέρ Δημοσίου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων προμήθειας ειδών
 0,30% υπέρ ΤΕΑΔΥ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων προμήθειας ειδών.
 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  επί  της   αξίας  (εκτός  Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων,  της

αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4,  παρ 3 ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α) & άρθρο 61 ν.
4146/2013 (ΦΕΚ 90Α)).

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 Παρακράτηση φόρου 4% στην προμήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας
του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.

 Κάθε  άλλη  κράτηση  που  τυχόν  θεσμοθετηθεί  κατά  τη  διάρκεια  της  υπογραφείσας  σύμβασης  με  τον  
ανάδοχο.     

4

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΕ1-ΟΜ7



5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

      Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι  η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Για το λόγο αυτό

λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 

Η πρόταση κατακύρωσης θα γίνει  από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και θα αφορά τους προσφέροντες εξ αυτών που

οι προσφορές τους θα  κριθούν  αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και με την χαμηλότερη τιμή

προσφοράς. Ισότιμες θεωρούνται οι  προσφορές  με  την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους

και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται,   οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της

πρόσκλησης.

Η κατακύρωση του μειοδότη  θα γίνει με απόφαση του  Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  το οποίο μπορεί επίσης να ακυρώσει

ή να ματαιώσει τη διαδικασία , αν για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του Ταμείου. 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ

6.1   Η  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,   θα  ανακοινωθεί  εγγράφως  στον  Ανάδοχο,  ο  οποίος

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής,  σε ποσοστό 10% της

συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  τον  ΦΠΑ,  καθώς  και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  του

υπογράφοντος τη σύμβαση.

6.2    Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης , η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.

6.3  Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της  ανακοίνωσης να υπογράψει

την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

7.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη

− μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

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).

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να

περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα :

• Την ημερομηνία έκδοσης.

• Τον εκδότη.

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. )

• Τον αριθμό της εγγύησης .

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον ΑΦΜ.

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης . 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Τους όρους ότι:

• Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της

διαιρέσεως και διζήσεως.

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι  θα

καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
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• Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε  πάγιο  τέλος

χαρτοσήμου.

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από

απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί  τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει  πριν από την

ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

7.1   Εγγυήσεις

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

 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 10% της συνολικής

συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ,  η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί  δύο (2) μήνες μετά την

ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των εργασιών.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εργασιών  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί   το  αργότερο  εντός  είκοσι   (20)
ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ   ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει τη

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A.

9.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε

δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πλημμελώς  τις υποχρεώσεις του ή παραβεί  τους

όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης.

         9.3 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος  
     (όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παρ. 8 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ), θα επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ημέρα  
     καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή αυτού. Η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί
     τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Εργολάβος 
     κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.Δ.
    118/2007 (Κ.Π.Δ.).

9.4 Στον  υποψήφιο  Ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

β) Ανάθεση  του  έργου  σε  βάρος  του  Αναδόχου,  είτε  από  τους  υπολοίπους  που  είχαν  λάβει  μέρος  στον

διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ.

118/2007.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  του  E.T.A.A.  ή  τυχόν  διαφορά  που  θα  προκύψει,

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν

θα πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007.

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από συμβάσεις του δημόσιου τομέα. 

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση των εργασιών  σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται με τροποποίηση των

όρων ή των προδιαγραφών της σύμβασης, από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισμό της εις

βάρος του δαπάνης , λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών

όρων ή των προδιαγραφών της σύμβασης, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
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10. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή  του αναδόχου  θα γίνει σε ΕΥΡΩ, με την ολοκλήρωση του 100% των συμβατικών εργασιών, μετά

α)  την παράδοση στην υπηρεσία των τεχνικών εκθέσεων οι  οποίες θα  αναφέρουν ακριβώς τις  εργασίες  που

πραγματοποιήθηκαν σε κάθε κτίριο όπως επίσης και ότι τα προς επισκευή ή τοποθέτηση μηχανήματα λειτουργούν

καλώς  β)  την παραλαβή, ποσοτική και ποιοτική των  εργασιών που απαιτούνται,  από την αρμόδια επιτροπή και γ)

εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δαπάνη του έργου

θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Τομέα  Νομικών  του Ε.Τ.Α.Α.

• Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:  

 α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

δ)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί,  από τις  αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή.

• Τα τιμολόγια  θα εκδοθούν  στα εξής στοιχεία:
            ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Αφορά τα κτίρια της ΣΤΑΔΙΟΥ 29 και ΑΧΑΡΝΩΝ 29)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22, 104 33 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384  

        Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Αφορά το κτίριο της ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22,, 104 33 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Και θα προσκομιστούν στους Τομείς Υγειονομικών (Αχαρνών 27 – Αθήνα) και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών 

(Σωκράτους 53 – Αθήνα) αντιστοίχως.

11.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά

με  οποιοδήποτε  θέμα  που  αφορά  την  παρούσα  σύμβαση,  θα  γίνεται

προσπάθεια  συναινετικής επιλύσεως μεταξύ  των συμβαλλομένων.  Εφόσον δεν καταστεί  δυνατή η  συναινετική

επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια

των Αθηνών.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

11.1     Κατά  τις εργάσιμες ημέρες,  καθώς  στο κτίριο απασχολούνται  εργαζόμενοι,  θα πρέπει  να  υπάρχει  η

δυνατότητα  διενέργειας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας (15:00). 

11.2   Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς

αποτροπή ατυχημάτων του προσωπικού καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου προς αποτροπή ζημιών

στους χώρους της εκτελούμενης εργασίας. 

11.3    Aναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα παραρτήματα Α και Β:
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄    -   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄    -   «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»       

 
                 
             

13.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους όρους της πρόσκλησης  παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ

Μάρνη  22, Τ.Κ. 114 73,  Αθήνα  και  τους τεχνικούς υπαλλήλους  ΕΤΑΑ: α) κ. Κων/νο Καμπίτση Μηχ/γο

Μηχ/κό τηλ. 210 5217370 & β) κ. Κων/νο Κονδύλη Μηχ/γο Μηχ/κό τηλ. 210 5217370.   

Η  πρόσκληση  αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Α.1)       ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 29

     Στο δώμα του κτιρίου βρίσκονται δύο (2) πύργοι ψύξης της εταιρίας INTERΚLIMA στους οποίους λόγω
εκτεταμένης  διάβρωσης  έχουν  τρυπήσει  οι  λεκάνες  όπως και  τα  πλαϊνά  πλαίσια  με  αποτέλεσμα  να
υπάρχει έντονη διαρροή νερού. Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν σε κάθε πύργο ψύξης είναι οι
εξής:

- Καθάρισμα με επιμέλεια του εσωτερικού τμήματος του θαλάμου από ξένα σώματα επικολλημένα
στην επιφάνειά τους, σκουριές κλπ. 

- Επένδυση του εσωτερικού θαλάμου του πύργου ψύξης με τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλυβδοε-
λασμάτων πάχους 2mm. Το κάθε τμήμα του θαλάμου που θα χρειαστεί εσωτερική επένδυση είναι
διαστάσεων περίπου 380Χ150 cm (εσωτερικά του πυθμένα της λεκάνης). Αντίστοιχη επένδυση θα
γίνει επίσης και στην εξωτερική πλευρά της λεκάνης (εξωτερικά του πυθμένα της λεκάνης). Η όλη
κατασκευή θα πραγματοποιηθεί εν είδη σάντουιτς και από τις δύο πλευρές της λεκάνης, ο πυθ-
μένας της οποίας έχει διαμόρφωση σε σχήμα V. Η στερέωση των ελασμάτων θα γίνει με ανοξεί-
δωτους κοχλίες και περικόχλια. Τα νέα χαλυβδοελάσματα θα στερεωθούν εξωτερικά με στραντζα-
ριστά σίδερα γαλβανιζέ βαρέως τύπου 50mmΧ50mm πάχους τοιχώματος 2mm. Θα τοποθετηθούν
εγκάρσια 4 τεμάχια σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους προς κάθε πλευρά. Ενώ θα τοποθετηθούν και
δύο κάθετα  στηρίγματα,  διαστάσεων επίσης 50cmΧ50cm  πάχους τοιχώματος  2mm, σε  κάθε
εγκάρσιο τεμάχιο. Οι συγκολλήσεις θα γίνουν με κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συ-
στατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή άλλου ισοδύναμου
υλικού.

- Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους 2mm σε όλα τα εσωτερικά πλαϊνά τμήμα-
τα όπου υπάρχει έντονη διάβρωση και καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. Το προς τοποθέτηση χαλυ-
βδοέλασμα θα υπερκαλύπτει το διαβρωμένο τμήμα τουλάχιστον 20cm προς όλες τις κατευθύνσεις
ή μέχρι το σημείο που η υπάρχουσα λαμαρίνα είναι ανθεκτική και χωρίς ίχνος διάβρωσης. Η συ-
γκόλληση του ελάσματος με το υπάρχον τμήμα θα γίνει με κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρε-
θάνης δύο συστατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή άλ-
λου ισοδύναμου υλικού.

- Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, και αφού καθαριστεί επιμελώς  το εσωτερικό από υπολείμ-
ματα και σκόνες, θα εφαρμοστεί με επάλειψη ένα στρώμα ρητινούχου στεγανοποιητικού υλικού σε
όλη την εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου του πύργου ψύξης.

- Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους 2mm σε όλα τα εξωτερικά πλαϊνά τμήμα-
τα όπου υπάρχει έντονη διάβρωση και καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης. Το προς τοποθέτηση χαλυ-
βδοέλασμα θα υπερκαλύπτει το διαβρωμένο τμήμα τουλάχιστον 20cm προς όλες τις κατευθύνσεις
ή μέχρι το σημείο που η υπάρχουσα λαμαρίνα είναι ανθεκτική και χωρίς ίχνος διάβρωσης. Η συ-
γκόλληση του ελάσματος με το υπάρχον τμήμα θα γίνει με κόλλα γραφίτη, ή κόλλα πολυουρε-
θάνης δύο συστατικών, ή ελαστική κόλλα υψηλού ιξώδους (θιξοτροπική) υψηλών αντοχών ή άλ-
λου ισοδύναμου υλικού.

- Σε όλα τα εξωτερικά τμήματα των πύργων ψύξης, των δοκών στήριξης αυτών και των σωληνώσε-
ων και όπου υπάρχει σκωρία, καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης, θα εφαρμοστεί ειδικό αντισκωριακό
αστάρι εποξειδικής βάσης πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου ικανό να παρέχει υψηλή και μακρο-
χρόνια  αντισκωριακή  προστασία  κατάλληλο  για  αστάρωμα  μεταλλικών  επιφανειών  σε  δύο
στρώσεις ίδιας απόχρωσης με τον υπάρχοντα χρωματισμό των επιφανειών. Οι προς βαφή επι -
φάνειες, πριν το αστάρωμα, θα καθαριστούν επιμελώς και θα τριφτούν με υαλόχαρτο.

- Αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών δακτυλίων στεγανοποίησης των θυρών επίσκεψης των
πύργων ψύξης, διαμέτρου περίπου 50 cm.

- Αντικατάσταση δύο σωλήνων προσαγωγής νερού στον πύργο ψύξης Νο 1 από γαλβανισμένο σι-
δηροσωλήνα διατομής 3’’ μήκους 3,0 μέτρων έκαστος (δύο τμημάτων υπό γωνία 90ο  μεταξύ τους),
οι οποίοι πριν την είσοδό τους στον πύργο ενώνονται σε μούφα 6’’ (προκειμένου να προσαρμο-
στούν στη διατομή της εισόδου στον πύργο ψύξης). Οι σωλήνες ενώνονται και στα δύο άκρα τους
με φλάντζες αντίστοιχης διατομής. Οι φλάντζες θα πρέπει να συγκολληθούν δεμένες με προκαταρ-
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κτική στήριξη του σωλήνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμισή τους. 
- Επί των νέων σωληνώσεων θα εφαρμοστεί ειδικό αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης πλού-

σιο σε σκόνη ψευδαργύρου ικανό να παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
κατάλληλο για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών σε δύο στρώσεις ίδιας απόχρωσης με τον υπάρ-
χοντα χρωματισμό των επιφανειών.

- Μετά το πέρας όλων των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί
δοκιμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η στεγανότητα των θαλάμων των πύργων ψύξης για τουλάχι-
στον 48 ώρες. Αν διαπιστωθεί διαρροή σε οποιοδήποτε σημείο είτε αυτών που επισκευάστηκαν ή
οπουδήποτε αλλού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει την διαρροή με τον τρόπο
που έχει ήδη περιγραφεί και να παραδώσει τους πύργους ψύξης έτοιμους για πλήρη και κανονική
λειτουργία.

- Καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από το δώμα.

Α.2)      ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 29

Α.2.1)   ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNITS) ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:

Α.2.1.1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNIT) Αναγνωρισμένου οίκου στην Ελλάδα. Με έγκριση τύπου CE
και ISO. 

Χαρακτηριστικά:

• Απόδοση σε Ψύξη : 12.000 Btu
• Απόδοση σε Θέρμανση : 13.000 Btu

       Περιγραφή:

• DC Inverter, COP>3.5
• Ενεργειακή Κλάση : Ψύξη / Θέρμανση Α / Α

• Ψυκτικό Μέσο R410A
• Φίλτρο αέρα το οποίο να απομακρύνει τα μικροσκοπικά σωματίδια του αέρα, να διασπά αποτελεσματικά τις

οσμές και να συμβάλλει στην παρεμπόδιση της διασποράς βακτηρίων, ιών, σκόνης και αλλεργιογόνων. 
• Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ρυθμίζεται αυτόματα για να ανταποκρίνεται στο επιθυμητό επίπεδο άνεσης.
• Με λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών.
• Στάθμη Θορύβου (εσωτερική μονάδα) : Ψύξη/S.H./H/N/L/S.O= 43/38/34/30/22 dB(A)
• Στάθμη Θορύβου (εξωτερική μονάδα) : Ψύξη 50 dB(A)
• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία “stand by”.

• Η λειτουργία του να εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα. -Δι-
πλή έξοδος αέρα για καλύτερη διανομή αέρα.

• Με σύστημα ανίχνευσης ατόμων στο χώρο και μεταβολή της θερμοκρασίας για εξοικονόμηση
ενέργειας.

• Κατανάλωση μέχρι και 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις μονάδες χωρίς inverter.

• Να επιτυγχάνει την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο σε διάστημα < 20 λεπτών.

• Ασύρματο  τηλεχειριστήριο  με  ενσωματωμένες  όλες  τις  λειτουργίες  (επιλογή  ψύξης-θέρμαν-
σης-αφύγρανσης-αέρα, ρύθμιση περσίδων, ταχύτητα ανεμιστήρα, νυχτερινή λειτουργία, ενδεικτι-
κές λυχνίες κατά την λειτουργία, κλπ)

• Ηλεκτρική τροφοδοσία (φάση/συχνότητα/τάση): 1~ / 50 / 220-240

10

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΕ1-ΟΜ7



      Α.2.1.2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT-UNIT) Αναγνωρισμένου οίκου στην   
      Ελλάδα. Με έγκριση τύπου CE και ISO.

Χαρακτηριστικά:

• Απόδοση σε Ψύξη : 22.000 Btu
• Απόδοση σε Θέρμανση : 23.000 Btu

       Περιγραφή:

• DC Inverter, COP>3.5
• Ενεργειακή Κλάση : Ψύξη / Θέρμανση Α / Α
• Ψυκτικό Μέσο R410A
• Φίλτρο αέρα το οποίο να απομακρύνει τα μικροσκοπικά σωματίδια του αέρα, να διασπά αποτελεσματικά τις

οσμές και να συμβάλλει στην παρεμπόδιση της διασποράς βακτηρίων, ιών, σκόνης και αλλεργιογόνων. 
• Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ρυθμίζεται αυτόματα για να ανταποκρίνεται στο επιθυμητό επίπεδο άνεσης.
• Με λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών.
• Στάθμη Θορύβου (εσωτερική μονάδα) : Ψύξη/S.H./H/N/L/S.O= 47/42/35/30/26 dB(A)
• Στάθμη Θορύβου (εξωτερική μονάδα) : Ψύξη 51 dB(A)
• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία “stand by”.
• Η λειτουργία του να εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα. -Δι-

πλή έξοδος αέρα για καλύτερη διανομή αέρα.
• Με σύστημα ανίχνευσης ατόμων στο χώρο και μεταβολή της θερμοκρασίας για εξοικονόμηση

ενέργειας.
• Κατανάλωση μέχρι και 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις μονάδες χωρίς inverter.
• Να επιτυγχάνει την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο σε διάστημα < 20 λεπτών.
• Ασύρματο  τηλεχειριστήριο  με  ενσωματωμένες  όλες  τις  λειτουργίες  (επιλογή  ψύξης-θέρμαν-

σης-αφύγρανσης-αέρα, ρύθμιση περσίδων, ταχύτητα ανεμιστήρα, νυχτερινή λειτουργία, ενδεικτι-
κές λυχνίες κατά την λειτουργία, κλπ)

• Ηλεκτρική τροφοδοσία (φάση/συχνότητα/τάση): 1~ / 50 / 220-240

Α.2.1.3)   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΜΕΝΟΥ  ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΙΧΟΥ
(SPLIT-UNIT)  ΤΥΠΟΥ  MITSUBISHI ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΥ  2ου ΟΡΟΦΟΥ  ΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΠΙ  ΤΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 29.

Α.3)     ΚΤΙΡΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53

 Α.3.1) Το  υπάρχον  ψυκτικό  συγκρότημα  αέρα - νερού τύπου CLIVET WRAT A 4.180ST, το οποίο
βρίσκεται στο δώμα του κτιρίου, 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.

     Οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί και πρέπει να αποκατασταθούν είναι οι εξής:

Α.3.1.1)    2  ο   ψυκτικό κύκλωμα  

- Στο 2ο ψυκτικό κύκλωμα απαιτείται η επισκευή του ενός εκ των δύο συμπιεστών του οποίου έχουν
υποστεί φθορά οι βαλβίδες. Ως εκ τούτου οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν είναι:

1.1. Άνοιγμα του συμπιεστή Α’
1.2. Έλεγχος εμβόλων κεφαλών
1.3. Αντικατάσταση σετ βαλβίδων στις 4 κεφαλές
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1.4. Αντικατάσταση φλαντζών
1.5. Αντικατάσταση πολυεστερικού ψυκτελαίου (4 gal)
1.6. Αντικατάσταση γομώσεων φίλτρου
1.7. Κλείσιμο συμπιεστή – πρεσάρισμα με άζωτο και έλεγχο 

        διαρροών  

1.8. Δημιουργία αφύγρανσης (κενού) – έλεγχος – σπάσιμο  κενού
1.9. Εκκίνηση συμπιεστή
1.10. Δοκιμές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση.

Α.3.1.2)    1  ο   ψυκτικό κύκλωμα  

- Όσον αφορά το 1ο ψυκτικό κύκλωμα χρειάζεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1.11. Αντικατάσταση σωλήνα μανομέτρου υψηλής πίεσης 1/4¨
1.12. Πρόσθεση 10 κιλών ψυκτικού υγρού R-407 C
1.13. Δοκιμές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση.

Α.3.2)   Εκτονωτική βαλβίδα 2  ου   ψυκτικού κυκλώματος   

 Η  εκτονωτική  βαλβίδα  παρουσιάζει  δυσλειτουργία  και  βρίσκεται  εκτός  ορίων.  Προκειμένου  να
διαπιστωθεί εάν έχει σοβαρό πρόβλημα και χρήζει αντικατάστασης θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί
ο συμπιεστής Α’ στο 2ο ψυκτικό κύκλωμα (όπως περιγράφεται στην παρ. 1 ανωτέρω), προκειμένου η
εκτονωτική βαλβίδα να δοκιμαστεί σε πλήρες φορτίο, δηλαδή με ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο
συμπιεστών (Α’ και Β’ στο 2ο ψυκτικό κύκλωμα). Σε περίπτωση που κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί
δυσλειτουργία του συστήματος, θα αντικατασταθεί η εκτονωτική βαλβίδα του ψυκτικού κυκλώματος
με αντίστοιχη καινούρια. Επανέλεγχος και δοκιμές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.α.  ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 1  ο  .  Επισκευή Πύργου Ψύξης Νο 1, ο οποίος βρίσκεται στο δώμα του κτιρίου επί της οδού Σταδίου
29,  σύμφωνα  με  τις  εργασίες  όπως  αυτές   αναλυτικά  περιγράφονται  στο  ΚΕΦ.  1  της  τεχνικής
περιγραφής. Δοκιμή και παράδοση του Πύργου Ψύξης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00)

Άρθρο  2  ο  .      

Επισκευή Πύργου Ψύξης Νο 2,  ο οποίος βρίσκεται  στο δώμα του κτιρίου επί  της οδού Σταδίου 29,
σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές  αναλυτικά περιγράφονται στο ΚΕΦ. 1 της τεχνικής περιγραφής.
Δοκιμή και παράδοση του Πύργου Ψύξης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Έξη χιλιάδες ευρώ (€6.000,00)

Άρθρο  3  ο  .    Αποξήλωση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου (split-units) στα Γραφεία του 2ου

ορόφου του κτιρίου επί  της  οδού Αχαρνών 29 και  τοποθέτηση δύο (2)  καινούριων σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται  στο ΚΕΦ. 1 της τεχνικής περιγραφής.

Άρθρο  3  ο   –  1   Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  κλιματιστικού  μηχανήματος  τοίχου  (split-unit)
Αναγνωρισμένου οίκου στην  Ελλάδα.  Με έγκριση τύπου  CE και  ISO.  Πλήρως τοποθετημένο και
συνδεδεμένο,  έτοιμο  για  λειτουργία.  Στην  ανωτέρω  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  αποξήλωση  του
υπάρχοντος  κλιματιστικού  μηχανήματος  (εσωτερικής  και  εξωτερικής  μονάδας),  η  συλλογή  του
ψυκτικού υγρού και η απομάκρυνσή όλων των ανωτέρω από το κτίριο με ευθύνη του αναδόχου.
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  νέες  σωληνώσεις,  σε  οποιοδήποτε  μήκος  και  αν  απαιτηθεί,  και  η
πλήρωση της μονάδας με την απαιτούμενη ποσότητα του ψυκτικού υγρού.
Χαρακτηριστικά:
• Απόδοση σε Ψύξη : 12.000 Btu
• Απόδοση σε Θέρμανση : 13.000 Btu

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (€825,00)

Άρθρο  3  ο   –  2   Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  κλιματιστικού  μηχανήματος  τοίχου  (split-unit)
Αναγνωρισμένου οίκου στην  Ελλάδα.  Με έγκριση τύπου  CE και  ISO.  Πλήρως τοποθετημένο και
συνδεδεμένο, έτοιμο για λειτουργία. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των δύο
υπαρχόντων κλιματιστικών μηχανημάτων (εσωτερικών και  εξωτερικών μονάδων),  η  συλλογή  του
ψυκτικού υγρού και η απομάκρυνσή όλων των ανωτέρω από το κτίριο με ευθύνη του αναδόχου.
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Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  νέες  σωληνώσεις,  σε  οποιοδήποτε  μήκος  και  αν  απαιτηθεί,  και  η
πλήρωση της μονάδας με την απαιτούμενη ποσότητα του ψυκτικού υγρού.

      Χαρακτηριστικά:
• Απόδοση σε Ψύξη : 22.000 Btu
• Απόδοση σε Θέρμανση : 23.000 Btu

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Χίλια διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (€1.225,00)

Άρθρο  4  ο  .    Αντικατάσταση ενός καμένου συμπιεστή κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου (split-unit) τύπου
Mitsubishi το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 29. Στη τιμή
περιλαμβάνεται  η αντικατάσταση του καμένου συμπιεστή με αντίστοιχο τύπου  MITSUBISHI.  Ο προς
τοποθέτηση συμπιεστής  θα λειτουργεί  με  ψυκτικό  υγρό  Freon R407C.  Σε περίπτωση που μετά  την
αντικατάσταση  του  καμένου  συμπιεστή  βρεθεί  και  άλλο  εξάρτημα  της  μονάδας  που  χρειάζεται
αντικατάσταση  όπως,  πυκνωτής,  ανεμιστήρας  κλπ,  η  προμήθεια  και  η  αντικατάσταση  αυτών  των
εξαρτημάτων περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή. Πλήρωση με ψυκτικό υγρό. Δοκιμή και παράδοση του
μηχανήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απομάκρυνση του καμένου συμπιεστή από το χώρο.

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450,00)

Άρθρο  5  ο  .    Επισκευή του ενός εκ των δύο συμπιεστών, του οποίου έχουν υποστεί φθορά οι βαλβίδες,
στο  ψυκτικό   συγκρότημα   αέρα  -  νερού  το  οποίο  βρίσκεται  στο  δώμα  του  κτιρίου  επί  της  οδού
Σωκράτους  53.  Στη  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  για  τις  εργασίες  όπως  αυτές   αναλυτικά
περιγράφονται στο ΚΕΦ. 1 της τεχνικής περιγραφής (και στα δύο κυκλώματα Α’ και Β’), ήτοι προμήθεια
υλικών και τοποθέτηση καινούριων (επί τόπου του έργου ή για μεταφορά σε εξειδικευμένο μηχανουργείο-
ηλεκτρολογείο για επισκευή), για παράδοση της μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δοκιμή και
παράδοση του συγκροτήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00)

Άρθρο  6  ο  .    Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας σε πλήρες φορτίο, δηλαδή με ταυτόχρονη λειτουργία και των
δύο συμπιεστών Α’ και Β’ στο 2ο ψυκτικό κύκλωμα, μετά την επισκευή των δύο συμπιεστών όπως αυτή
περιγράφεται  σε  προγενέστερα  άρθρα.  Σε  περίπτωση  που  κατά  τον  επανέλεγχο  διαπιστωθεί
δυσλειτουργία του συστήματος, θα αντικατασταθεί η εκτονωτική βαλβίδα του ψυκτικού κυκλώματος με
αντίστοιχη καινούρια. Επανέλεγχος και δοκιμές καλής λειτουργίας και παράδοση προς χρήση. 

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεμάχιο (1) ένα 

Τιμή τεμαχίου : Οκτακόσια ευρώ (€800,00)

1.β.  Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ως περιγράφονται στο τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 4 της πρόσκλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο : Προϋπολογισμός 

Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  του  παρόντος  τιμολογίου,  συντάχθηκε  απ'  την  υπηρεσία   ο  αρχικός
προϋπολογισμός  για  την  επισκευή  των  κλιματιστικών  εγκαταστάσεων  των  κτιρίων  Τομέων  ΤΣΑΥ
(Σταδίου 29 και Αχαρνών 29) και ΤΑΝ (Σωκράτους 53), σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της
πρόσκλησης  και  συμπληρώνεται  από  τους  ενδιαφερόμενους  στα  πεδία  όπου  υπάρχει  η  ένδειξη
“προσφορά”. 

ΕΝΤΥΠΟ   « ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   –   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ »

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΕ €

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΕ €

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΕ €

1ο Επισκευή  Πύργου  Ψύξης  Νο  1,  ο  οποίος
βρίσκεται  στο  δώμα  του  κτιρίου  επί  της
οδού Σταδίου 29

1 4.000,00 4.000,00

2ο Επισκευή  Πύργου  Ψύξης  Νο  2,  ο  οποίος
βρίσκεται  στο  δώμα  του  κτιρίου  επί  της
οδού Σταδίου 29

1 6.000,00 6.000,00

3Ο - 1 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός
κλιματιστικού  μηχανήματος  τοίχου,
απόδοση σε ψύξη 12.000 BTU/H 

1    825.00   825,00

3Ο - 2 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός
κλιματιστικού  μηχανήματος  τοίχου,
απόδοση σε ψύξη 22.000 BTU/H 

1 1.225.00 1.225,00

4ο Αντικατάσταση  ενός  καμένου  συμπιεστή
κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου

1   450,00   450,00

5ο Επισκευή του ενός εκ των δύο συμπιεστών,
και λοιπές εργασίες

1 5.000,00 5.000,00

6ο Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας, και  λοιπές
εργασίες

1    800,00    800,00

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 18.300,00

Συνολικό  κόστος  προϋπολογισμού  Υπηρεσίας:  #€18.300,00  #   (Δεκαοκτώ χιλιάδες  τριακόσια
ευρώ )  (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

- Συνολικό Κόστος Προσφοράς Συμμετέχοντος (άνευ Φ.Π.Α. 23%) (σε ευρώ):

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................ 

(αριθμητικώς & ολογράφως)

15

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΕ1-ΟΜ7



- Φ.Π.Α. 23% (σε ευρώ): 

...................................................................................................................................... 

(αριθμητικώς & ολογράφως)

- Συνολικό Κόστος Προσφοράς Συμμετέχοντος (με Φ.Π.Α. 23%) (σε ευρώ):

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................ 

(αριθμητικώς & ολογράφως)
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