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                ίνδοσ, 2 Απριλίου 2019 
                                               Αρ.Πρωτ.: 22 

                                                                                                                               
ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΘΕΜΑ: Ετήςια ςφμβαςη ςυντήρηςησ για την καλή λειτουργία των κλιματιςτικϊν  μηχανημάτων, ςφμφωνα με 
την ΚΤΑ Δ6/Β/14826/2008 ΦΕΚ 1122Β 17-6-2008 - Μζτρα για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ και την 
εξοικονόμηςη ενζργειασ ςτο Δημόςιο και ευρφτερο Δημόςιο Σομζα, των δφο κτηρίων τησ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
(ΕΙΜ) του ΕΤΠ ςτη ΒΙ.ΠΕ.Θ. ίνδου.  

 Σο Ελληνικό Ινςτιτοφτο Μετρολογίασ (ΕΙΜ), Αυτοτελήσ  Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό φςτημα 
Τποδομϊν Ποιότητασ (ΕΤΠ)  προςκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να καταθζςει οικονομική προςφορά για ετήςια 
ςφμβαςη ςυντήρηςησ για την καλή λειτουργία των κλιματιςτικϊν μηχανημάτων των δφο κτηρίων τησ ΑΛΜ 
Μετρολογίασ (ΕΙΜ) του ΕΤΠ, ςτο Ο.Σ. 45 και Ο.Σ. 18, ςτη ΒΙ.ΠΕ.Θεςςαλονίκησ ςτη ίνδο.   
 

Ειδικότερα οι εργαςίεσ ςυντήρηςησ των κλιματιςτικϊν μονάδων και μηχανημάτων που ανατίθενται με την 
παροφςα ςυνίςτανται:  

1. Πλήρησ ετήςια ςυντήρηςη fan coils  (μια (1) φορά το χρόνο) που θα περιλαμβάνει : 

 Ζλεγχο λειτουργίασ ηλεκτροβάνασ μζςω θερμοςτάτη και αντικατάςταςη αν απαιτείται  

 Καθαριςμό ή αντικατάςταςη φίλτρου, καθαριςμό ςτοιχείου, πλφςιμο με πιςτοποιημζνο 
αντιμικροβιακό υγρό κλπ και ζλεγχο ή αποκατάςταςη ςωςτήσ απορροήσ ςυμπυκνωμάτων  

 Καθαριςμό τησ  λεκάνησ ςυμπυκνωμάτων  

 Καθαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτήρων εάν απαιτείται  

 Εξαζρωςη του ςτοιχείου.  

 Αντικατάςταςη ςπαςμζνων περςίδων  
 

Σα fan coils που θα μπουν ςε ςυντήρηςη είναι :  

Χϊροσ Αριθμ. 

Επίπεδο  Αϋ ορόφου 8 

Επίπεδο ιςογείου 12 

Επίπεδο ημιοροφου 5 

Επίπεδο  Τπογείου  19 
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2. Πλήρησ ετήςια ςυντήρηςη των παρακάτω ψυκτικϊν μηχανημάτων : 
 

Περιγραφή  Μηχανημάτων 

Τδρόψυκτοσ Ψφκτησ TRANE ERTWA212 Σεμ.2 

Πφργοσ Ψφξησ Σεμ.2 

Αερόψυκτοσ Ψφκτησ TRANE CGAF208 Σεμ.1 

Κλιματιςτική μονάδα διαιροφμενου τφπου, 
ντουλάπα JUACO133A(H) 

Σεμ.1 

Κλιματιςτική μονάδα διαιροφμενου τφπου, 
καςζτασ οροφήσ CAS524/TWK524 

Σεμ.1 

Κλιματιςτική μονάδα διαιροφμενου τφπου, 
καςζτασ οροφήσ CAS536/TWK536 

Σεμ.1 

 

 

       Η ςυντήρηςη θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τισ παρακάτω εργαςίεσ : 

 

1. Ελζγχουσ και ρυθμίςεισ για τη βελτιςτοποίηςη τησ λειτουργίασ (ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου) (τζςςερισ (4) φορζσ το χρόνο)  

 Ζλεγχο αςφαλιςτικϊν. 

 Ζλεγχο διαρροϊν ψυκτικϊν μζςων.  

 Αμπερομζτρηςη, μζτρηςη ωμικήσ αντίςταςησ (MΩ) των ςυμπιεςτϊν και των ανεμιςτήρων.  

 Ζλεγχο πιζςεων του ψυκτικοφ κυκλϊματοσ και θερμοκραςίασ των ςυμπυκνωτϊν και 
εξατμιςτϊν κλπ.  

 Ζλεγχο και ςφςφιξη όλων των καλωδίων αυτοματιςμοφ, ρελζ ιςχφοσ και των άκρων των 
ςυμπιεςτϊν. 

2. Χημικοφσ καθαριςμοφσ των αερόψυκτων ςυμπυκνωτϊν  (μια (1) φορά το χρόνο)  

3. Χημικοφσ καθαριςμοφσ των υδρόψυκτων ςυμπυκνωτϊν  (μια (1) φορά το χρόνο μζχρι 214κιλ. χημικοφ)  

4.  Ζλεγχοσ οξφτητασ λαδιοφ των ςυμπιεςτϊν (μια (1) φορά το χρόνο)  

5. Χημική ανάλυςη λαδιοφ (μια φορά το χρόνο)  

6.  Ζλεγχο των δφο Πφργων Ψφξησ.  

 Καθαριςμόσ Πφργων Ψφξησ (μια (1) φορά το χρόνο)  

 Καθαριςμόσ Μπζκ Πφργων Ψφξησ (μια (1) φορά το χρόνο)  

 Ζλεγχο ιμάντων και γραςάριςμα ανεμιςτήρων Πφργων Ψφξησ (μια (1) φορά το χρόνο)  

 Γραςάριςμα και λάδωμα όπου απαιτείται.  

 Ζλεγχο φίλτρων κυκλοφορητϊν - πφργων ψφξησ και καθαριςμό τουσ (τζςςερισ (4) φορζσ το 
χρόνο)  

7. Λεπτομερή ενημζρωςη για όλουσ τουσ ελζγχουσ και την κατάςταςη των μηχανημάτων, 
καταγεγραμμζνα ςε τεχνική ζκθεςη για την πρόβλεψη και πρόληψη βλαβϊν που μπορεί να 
παρουςιαςτοφν. 
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Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η χαμηλότερη τιμή ςτο ςφνολο, με την προχπόθεςη ότι 

πληροφνται όλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ.  

Οι προςφορζσ (με ςφραγίδα τησ εταιρείασ, υπογραφή και όνομα υπεφθυνου επικοινωνίασ) μποροφν να 

κατατίθενται ή να αποςτζλλονται με οποιονδήποτε τρόπο ςτην Τπηρεςία μασ (Βι.Πε. Θεςςαλονίκησ, ΟΣ 45, ΣΚ 

57022,  ίνδοσ, Θεςςαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Σηλ: 2310 569 999), μζχρι την 

Παρασκευή 12-04-2019. 
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