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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια συντήρηση, 12 κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) 
κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου. 

 

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙ∆ Εθνικό 

Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει οικονοµική 

προσφορά για την ετήσια συντήρηση των 12 κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων της ΑΛΜ Μετρολογίας 

(ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος.  

 

 
 
Οι εργασίες συντήρησης που προτείνονται για αυτήν τη φάση για κάθε µια από τις 12 συνολικά ΚΚΜ 
είναι οι παρακάτω: 
 

1.Χηµικό καθαρισµό (πλύση) των στοιχείων (θερµαντικό – ψυκτικό – µεταθερµαντικό), της 
λεκάνης συµπυκνωµάτων, αποχέτευσης µε ελαφρό χηµικό υγρό.  

2. Χηµικό καθαρισµό (πλύση) των ανεµιστήρων (πτερύγια) και των εσωτερικών χώρων των 
κιβωτίων τους (F.S).  

3. Καθαρισµός επίπεδων προφίλτρων EU3/G3(ψέκασµα χηµικού).  

4. Αλλαγή σακόφιλτρων EU8/ F8 (διαστάση 59x59 :τεµ14, διαστάση 29x59: τεµ 4).  

5. Αντικατάσταση όλων των ιµάντων στους ανεµιστήρες προσαγωγής – απαγωγής (συνολικά 
32 τεµάχια) και ευθυγράµµισή τους.  

6. Έλεγχος – συντήρηση INVERTER (κινητήρων) ΑΒΒ, εσωτερικός καθαρισµός (σκόνες).  
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7. Έλεγχος – συντήρηση υγραντών  ατµού Axair AG (κλειστού τύπου CP2 S3).  

8. Έλεγχος – σύσφιξη ηλεκτρολογικών συνδέσεων 

 9. Έλεγχος – λειτουργία Η/Β.  

10. Έλεγχος – λειτουργία BMS – αισθητήρια και κυκλοφορητές 

11. Καθαρισµός δαπέδου µηχανοστασίων (ΚΚΜ), εξωτερικών επιφανειών ΚΚΜ και σίτες 
αναρρόφησης νωπού αέρα (πλυντικό και βούρτσα) (ο χώρος χρησιµοποιείται σαν plenum 

νωπού).  

 
Οι διαδικασίες και τα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και 
πρότυπα. 
 
 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο, µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.  

Οι προσφορές (µε σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνοµα υπεύθυνου επικοινωνίας) 

µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας (Βι.Πε. 

Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 

2310 569 999), µέχρι την Παρασκευή 22-11-2019. 


