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                  ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση – επισκευή συστήματος εξαερισμού χώρου UPS της ΑΛΜ Μετρολογίας 
(ΕΙΜ) κεντρικού κτηρίου Ο.Τ. 45, 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 
τις εργασίες του θέματος.   
 
Οι απαιτούμενες εργασίες / υλικά περιγράφονται στη συνέχεια :  
 
Α) Μηχανολογικές εργασίες 

1. Καθαρισμός κιβωτίων ανεμιστήρων εσωτερικά και εξωτερικά. Στεγανοποίηση με σιλικόνη τα 
καπάκια των μηχανημάτων για αποφυγή υγρασίας.  

2. Καθαρισμός φρεατίων από σκουπίδια, φύλλα και χώματα. 

3. Καθαρισμός κινητήρα και σαλίγκαρου (λάδωμα, γρασάρισμα ρουλεμάν και κουζινέτων). 

4. Βαφή και προστασία με αστάρι στα οξειδωμένα σημεία γενικώς εσωτερικά και εξωτερικά όλων των 
μηχανημάτων. 

5. Εγκατάσταση ιμάντα κίνησης μεταξύ κινητήρα και σαλίγκαρου για τη μετάδοση κίνησης (επιπλέον 
προμήθεια 1 ιμάντα για κάθε μηχάνημα για λόγους ασφαλείας, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός του 
κιβωτίου του κάθε μηχανήματος). 

 
Β) Ηλεκτρολογικές εργασίες 

1. Αλλαγή των 2 θερμοστατών με 2 νέους ψηφιακούς με ένδειξη θερμοκρασίας χώρου και λειτουργίας 
μηχανήματος. 

2. Αποσύνδεση, επανασύνδεση κινητήρων και μέτρηση τάσης καλωδίων.  

3. Αλλαγή 2 ρελέ προστασίας λειτουργίας κινητήρων. 

4. Αλλαγή 2 βοηθητικών επαφών στους θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας κινητήρων. 
 
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.  
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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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