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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που 
αφορούν  την ενεργειακή λειτουργία των Κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)   

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής  Λειτουργική Μονάδα του Εθνικού 
Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ΝΠΙΔ του Υπουργείου Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης σε 2 κτήρια, επιφάνειας 1500 και 4.500 τ.μ., κατάλληλα 
διαμορφωμένων για τη λειτουργία των Εθνικών Εργαστηρίων Μετρήσεων της χώρας, αρμόδιων 
για την τήρηση των εθνικών προτύπων μέτρησης και την διάδοση της ιχνηλασιμότητας 
μετρήσεων στις μονάδες του SI. 
 
Τα δύο κτήρια του ΕΙΜ έχουν κατασκευαστεί: το κεντρικό κτήριο των 4.500 τ.μ το 2000 και το 
άλλο το 1995. Η λειτουργία των Εθνικών Εργαστηρίων επιβάλλει την τήρηση περιβαλλοντικών 
συνθηκών (κυρίως θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας) σε αυστηρά καθορισμένα όρια 
ανοχών, καθώς και την απουσία διακυμάνσεων από σημείο σε σημείο. Αυτό σήμερα 
επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη λειτουργία ενός συστήματος θέρμανσης (με πετρέλαιο) και 
ψύξης (με ηλεκτρική ενέργεια), το οποίο επίσης καλύπτει και τους χώρους κοινόχρηστων και 
γραφείων.   
 
Σήμερα τα κτήρια του ΕΙΜ και κυρίως το κεντρικό κτήριο αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα ως 
αποτέλεσμα της λειτουργίας τους εδώ και 20 και πλέον χρόνια, τα οποία είναι απαραίτητο να 
εξεταστούν και να αξιολογηθούν προκειμένου να δρομολογηθούν κατάλληλα ιεραρχημένες 
τεχνικές επεμβάσεις για την επίλυση τους και για την εν γένει αναβάθμιση και βελτίωση της 
ενεργειακής κατάστασης τους. 
 
Το ΕΣΥΠ, και ειδικότερα το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, με την παρούσα πρόσκληση καλεί ενδιαφερόμενους 
μελετητές ενεργειακών συστημάτων να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία θα περιλαμβάνει: 

1. Επίσκεψη στο κεντρικό κτήριο του ΕΙΜ για επιτόπου εξέταση των εγκαταστάσεων, των 
προβλημάτων καθώς και αναγκών που αντιμετωπίζει. 

2. Έκθεση με προδιαγραφές για την εκπόνηση μίας αναλυτικής μελέτης με τα παραδοτέα 
της, η οποία θα καθορίσει και θα προτείνει τις απαραίτητες δράσεις ως ώριμες προς 
ένταξη και υλοποίηση τους σε κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

3. Πρόσκληση ή προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης και καθορισμό του 
προϋπολογισμού της. 
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Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο μελετητής πρέπει να είναι 
ενεργειακός επιθεωρητής Γ΄ τάξης και στις τρεις κατηγορίες (κτηρίων, θέρμανσης και 
κλιματισμού) το οποίο θα πιστοποιείται από το μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.  Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΙΜ στη δ/νση e-mail: info@eim.gr.  
 
Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) 
μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙΠΕ 
Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, τηλ: 2310 569 999), 
μέχρι την Παρασκευή 08-01-2021 και ώρα 15:00. 
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