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               Σίνδος, 26 Μαΐου 2021 
                                                         Αρ.Πρωτ.: 28 

                  ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
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 ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για 
την ετήσια συντήρηση των 12 ΚΚΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).  
 
Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν για κάθε μια από τις 12 συνολικά ΚΚΜ είναι οι 
παρακάτω: 
 
1. Χημικός καθαρισμός (πλύση) των στοιχείων (θερμαντικό – ψυκτικό – μεταθερμαντικό), της λεκάνης 

συμπυκνωμάτων, με απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Να υποβληθεί η σχετική άδεια 
κυκλοφορίας του ΕΟΦ.  

2. Χημικός καθαρισμός (πλύση) των ανεμιστήρων (πτερύγια) και των εσωτερικών χώρων των 
κιβωτίων τους (F.S), με απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Να υποβληθεί η σχετική άδεια 
κυκλοφορίας του ΕΟΦ.   

3. Αντικατάσταση επίπεδων προφίλτρων EU3/G3.  

4. Αντικατάσταση σακόφιλτρων EU8/ F8 : 

 Διάσταση 59x59 : τεμ 12 

 Διάσταση 29x59: τεμ 6 

5. Αντικατάσταση των συνολικά 39 ιμάντων των ανεμιστήρων προσαγωγής – απαγωγής.  

6. Αντιβακτηριακός καθαρισμός. 

7. Έλεγχος διαρροών. 

8. Έλεγχος λαδιών. 

9. Έλεγχος και καθαρισμός των αποχετεύσεων. 

10. Έλεγχος των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα. 

11. Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων παροχής και αυτοματισμού. 

12. Μέτρηση της τάσης λειτουργίας των μηχανημάτων. 

13. Μέτρηση της έντασης του ρεύματος. 

14. Γενικός λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων. 
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15. Ρύθμιση τάμπερ για την καλή λειτουργία αέρα. 

16. Ρύθμιση – παρακολούθηση σωστής λειτουργίας. 
 
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.  
 
Θα εκδοθεί τιμολόγιο επί πιστώσει, με εξόφληση μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου, σε 
διάστημα 1-2 μηνών από την έκδοση του τιμολογίου. 
 
Για την καλύτερη αξιολόγηση των απαιτήσεων, ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι να επισκεφθούν το χώρο, 
προκειμένου να αποκτήσουν ιδίαν αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων του έργου. 
 
Για ερωτήσεις επικοινωνείστε με τους Α. Λευκόπουλο (2310569960), Σ. Παπαθανασίου (2310569983). 
  
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 4/6/2021. 
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