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                     ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
                     εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού»(cpv 50720000-8)
  

Τεχνικές Προδιαγραφές

                             

Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Τύπο

            ΝΑΙ Χαμηλότερη τιμή   
    28-04-2015

                                             
            

                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η                                    
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
   α. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
   β. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε 
        και  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  
   γ. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)».  
   δ. Το άρθρο 37 του N. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
       ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων & λοιπές
       διατάξεις. (ΦΕΚ 29/Α/2015)».  
   ε. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 στ. Του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες
      διατάξεις»      
2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5804/24-11-2014 των Υπουργών Υγείας   και   Οικονομικών, περί Έγκρισης  
      Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2014 (ΦΕΚ 3261/Β/2014).
3.   Την Υ.Α. με αριθ. 6484/30-12-2014 του Υπουργού Υγείας , περί Ορισμού Φορέων διενέργειας για 
      την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014 πιστώσεις 2015 (ΦΕΚ 3693/Β/2014).
4.   Την αριθ. 18150/10-3-2015 απόφαση της Α΄ Αντιπροέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
      των εν λόγω υπηρεσιών για τις  ανάγκες του Οργανισμού
5.   Την αριθ. 23994/3-4-2014 (AΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω) αποφάσεις της Προέδρου του ΕΟΦ, περί 

ανάληψης υποχρεώσεων, για      καταβολή δαπάνης (ειδ. Φορ. 0870 ΚΑΕ 0879 αριθ. δεσμ. 9) σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, ετών 2015-2016 . 

6.   Το με αριθ. πρωτ.27408/20-04-2015 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Ε. Π. Υ.
      η γνωστοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών  (έγκριση αριθ. 10791/2011 απόφαση Ε.Π.Υ)
 7. Την αριθμ. 27810/22-04-2015 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου 
    Διαγωνισμού υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 
     και κλιματισμού . 
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                                          Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ Ο  Υ  Μ  Ε

Πρόχειρο  διαγωνισμό  υπηρεσιών  επισκευής  και  συντήρησης  εγκαταστάσεων  κεντρικής 
θέρμανσης και κλιματισμού» (cpv 50720000-8) για ένα (1)  έτος   από την  υπογραφή της 
σχετικής  σύμβασης, με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  Xαμηλότερη  Τιμή  (Χ.Τ.)  με 
προϋπολογισθείσα  δαπάνη  για  τις  εν  λόγω  υπηρεσίες  το   ποσό  των  είκοσι  χιλιάδων 
(20.000,00) € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των  κρατήσεων 

                                            Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την  13/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος) και θα παραληφθούν από την 
αρμόδια Επιτροπή, διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών Α΄εξαμήνου 20152015 όπως συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 101255/25-11-2014 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ 
                                                

            ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσφορές τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, 
θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης.
 2. Οι προσφορές  θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
     Τα στοιχεία του διαγωνισμού
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της 
   παρ. 4 του άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει , και
    στην  οποία  :  
    Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες  
    δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ότι,  μέχρι και την ημέρα 
    υποβολής της προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή  εκκαθάριση ή 
    ειδική εκκαθάριση και επίσης,  ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης  
     απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
      Ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση  των   όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται    
     ανεπιφύλακτα στο  σύνολό τους και χωρίς  καμία  επιφύλαξη.
     Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από  διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο και δεν 
     έχει  κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου, κατά τα άρθρα
     34&39 του Π.δ.118/2007, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 
     Οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με  αμετάκλητη απόφαση .
     Η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας απόφασης, τα 
     στοιχεία που  αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή.
    Ότι παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης , για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ. ,  
     ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή  της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ.  , 
     ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.     
Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Κάθε προσφορά θα συντάσσεται 
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σύμφωνα τις απαιτήσεις και θα συνοδεύονται με τα σχετικά έγγραφα που αναφέρουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει την 
συμμόρφωση ή αναλυτικά τυχόν απόκλιση σε σχέση με τις προδιαγραφές της  συνημμένης 
κατάστασης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους όρους δεν θα 
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
Επιτροπή.                                                                                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση 
ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι τυχόν υπέρ τρίτων
4. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην 
    Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο.
 5.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία,
   όλες τις εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών. (τηλ. 2132040472 - 2132040473) 
   Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη 
   Διεύθυνση Διοικητικού  (τηλ. 2132040370) 
6. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή  
   του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
   υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
   α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που 
   κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με 
   την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
   αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
  β)Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των   
   οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους.
7. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την  
    επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή 
    να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην    περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν, 
    εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
9. Γίνονται δεκτές προσφορές του συνόλου των αναφερομένων αλλά όχι για επί μέρους εργασίες
    από τα αναφερόμενα.
10.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 
     του  ΠΔ118/07).
11.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    α) Κράτηση     2 %  ,βάσει του Ν. 3580/2007
    β) Κράτηση  0,10 % βάσει του Ν.4013/2011
    Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%.
12. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα 
     που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με 
     φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
      Η προθεσμία  των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο το ημίσεως, 
      σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
     Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
     προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή.
13. Η προσφέροντες δεσμεύονται με ετήσια προσφορά .Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται για
     ένα (1) έτος με την υπογραφή σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους που αναφέροντα 
     που   αναφέρονται στις προδιαγραφές . 
 14. Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή,
      με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων, κατόπιν πιστοποίησης εκτέλεσης αυτών από την αρμόδια 
      Δ/νση.

 15.Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων  
      πληρωμής ,  μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή τους. 
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του  Π.Δ. 118/07 .

Ανήκει στη Διακ. 03 /2015

15PROC002721612 2015-04-22



16. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό , 
     εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
17. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.
          α/α    

                                                                      ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ     
                                                                            Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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                         ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπηρεσίες  επισκευής και  συντήρησης  εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρμανσης 
και κλιματισμού ΚΑΕ 0879 (50720000-8).
Οι  προδιαγραφές  που  ακολουθούν  αφορούν  στην  συντήρηση  της  εγκατάστασης 
κλιματισμού και της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου πού στεγάζεται ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.284.
Οι προσφέροντες δεσμεύονται με ετήσια προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων 
που  περιγράφονται  ακολούθως  ενώ  ο  Φορέας  θα  καταβάλει  το  τίμημα  σε  έξι(6) 
ισόποσες καταβολές δηλαδή κάθε δύο μήνες. Παρέχεται  η δυνατότητα υπέρβασης 
του συμβατικού αντικειμένου με πλήρη αιτιολόγηση επειγουσών βλαβών για ύψος 
(5.000,00)€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  εφόσον  το  συνολικό  τίμημα  δεν 
υπερβαίνει το προϋπολογισθέν.

A. Συντήρηση  Κεντρικών  Κλιματιστικών  Μονάδων  και  ανεξάρτητων 
κλιματιστικών.

Η  εγκατάσταση  κλιματισμού  του  κτιρίου  του  Εθνικού  Οργανισμού  Φαρμάκων 
αποτελείται από ένα ψυκτικό συγκρότημα με δύο υδρόψυκτους ψύκτες απορρόφησης 
YORK (  mod.  YMPC-F/6EX 211  kW έκαστος)  και  έναν  αερόψυκτο  νερού  YORK 
(mod.YCAZ88ME2/50PB  89,5kW) συνδεδεμένους  με  πύργο  ψύξης  INTERKLIMA 
(CT-44 , 799,163kW) . 
Οι αντλίες του δικτύου είναι οι εξής :

• Πρωτεύοντος Ψυκτών απορρόφησης , 2 WILO , IL50/200-1.5/4

• Πρωτεύοντος ηλεκτροκίνητου , 1WILO , IL125/190-4/4

• Κυκλοφορίας νερού ψυκτών – πύργου , 4WILO , IL125/190-4/4

• Αντλία κτηρίου Β , WILO , Stratos 30/1-12

Το δίκτυο τροφοδοτεί 100 περίπου  fan coils νερού και 10 μονάδες κλιματισμού και 
προ-κλιματισμού στα εργαστήρια.
Στον χώρο του λεβητοστασίου λειτουργεί Κεντρική μονάδα προκλιματισμένου αέρα 
Interklima MD-9 νερού, αριθμού κατασκευής 6678, παροχής 7900m3/h , θερμαντικής 
ικανότητας 85800kcal/h και ψυκτικής 38000kcal/h. 
Επίσης υπάρχουν σε λειτουργία 35  split units κλιματιστικά σε διάφορα γραφεία και 
δύο κλιματιστικά που καλύπτουν τις ανάγκες του Computer Room.

1. Γενικοί όροι συντήρησης.

Οι  απαραίτητες  εργασίες  για  την  συντήρηση  προσδιορίζονται  σε  μηνιαίες  , 
εξαμηνιαίες και ετήσιες.
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Μηνιαίες εργασίες :

1.1Έλεγχος λειτουργίας όλων των συσκευών και μηχανημάτων.

1.2Έλεγχος διαρροών στο σύνολο των δικτύων και εγκαταστάσεων.

1.3Έλεγχος αντλιών νερού.

1.4Λίπανση αξόνων.

1.5Έλεγχος θορύβου.

1.6Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων και τάσεων ιμάντων όπου υπάρχουν.

1.7Μετρήσεις θερμοκρασιών - πιέσεων με αντίστοιχες ρυθμίσεις και γενικός 
έλεγχος λειτουργίας κάθε συσκευής και μηχανήματος.

1.8Έλεγχος λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού.

1.9Καθαρισμός Πύργου Ψύξεως ( Μόνο την θερινή περίοδο ).

 Εξαμηνιαίες εργασίες :

1.10 Πλύσιμο  φίλτρων  στα  fan coils,  στις  μονάδες  κλιματισμού  - 
προκλιματισμού και στα τοπικά κλιματιστικά.

1.11 Ψεκασμός  fan-coils με  αντιμικροβιακό  που  θα  εγκριθεί  από  τον 
Οργανισμό πριν χρησιμοποιηθεί.

1.12 Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών και αυτοματισμού των ψυκτών.

1.13 Καθαρισμός πύργου ψύξης , αποσύνδεση αντλιών και κυκλοφορητών 
και καθαρισμός τους.

1.14 Αμπερομέτρηση κινητήρα και συμπιεστή αυτόνομων κλιματιστικών.

1.15 Καθαρισμός  στοιχείου  και  λεκάνης  αποχέτευσης  αυτόνομων 
κλιματιστικών.

1.16 Πλύσιμο και καθαρισμός όλων των φίλτρων.

1.17 Μετατροπή  εγκατάστασης  Χειμώνα  -  Θέρους  και  πλήρης  έλεγχος 
ομαλής λειτουργίας εγγράφως.

Ετήσιες εργασίες : 

1.18 Χημικός  καθαρισμός  των  fan coils,  των  μονάδων  κλιματισμού  και 
προκλιματισμού , του αερόψυκτου και των δύο ψυκτών απορρόφησης.

1.19 Αντικατάσταση λαδιών συμπιεστών του αερόψυκτου ψύκτη.
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1.20 Χημικός  καθαρισμός  συμπυκνωτών  υδρόψυκτων  ψυκτών 
απορρόφησης.

1.21 Χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής των split.

1.22 Έλεγχος και πιστοποίηση καλής λειτουργίας καυστήρων .

1.23 Έλεγχος ρύπων και παράδοση φύλων ελέγχου για τους καυστήρες.

Οι  ανωτέρω  εργασίες  εκτελούνται  από  τον  συντηρητή  και  παραδίδεται  δελτίο 
Εργασιών με Τεχνική Έκθεση σε κάθε επίσκεψη , όπου αναφέρονται οι εργασίες πού 
εκτελέσθηκαν.
Οι Εξαμηνιαίες εργασίες εκτελούνται κάθε Μάιο και Οκτώβριο εκτός αν τεχνικοί λόγοι 
επιβάλλουν κάτι διαφορετικό.
Οι ετήσιες εργασίες κάθε Μάιο εκτός αν τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν κάτι διαφορετικό.
Τα  υλικά  του  χημικού  καθαρισμού  και  το  αντιμικροβιακό  θα  εγκριθούν  από  τον 
Οργανισμό  πριν  χρησιμοποιηθούν,  ενώ  οι  χημικοί  καθαρισμοί  και  η  χρήση 
αντιμικροβιακού σε εργασιακούς χώρους θα εκτελεσθούν εκτός ωρών εργασίας του 
προσωπικού.
Στο  τίμημα  θα  περιλαμβάνεται  η  διασφάλιση  της  πλήρους  λειτουργίας  των 
μηχανημάτων , η υποστήριξή τους για 12 μήνες και η διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των μονάδων.
Τα κόστη λιπαντικών,  χημικών καθαρισμού και  αναλωσίμων περιλαμβάνονται  στο 
τίμημα συντήρησης,  όπως επίσης και  κάθε αναλώσιμο για  τη συντήρηση και  την 
λειτουργία  του  αποσκληρυντή  και  του  πύργου  ψύξης  συμπεριλαμβανομένων 
χημικών,  αλατιού  και  κάθε  άλλου  απαραίτητου  αναλώσιμου  για  την  ομαλή  και 
απρόσκοπτη λειτουργία κάθε μηχανήματος ή εξαρτήματος της εγκατάστασης.
Επίσης στο τίμημα περιλαμβάνονται έλεγχος της ικανότητος του βρωμιούχου λιθίου 
των  κεντρικών  μηχανημάτων,  καθώς  και  δύο  αποκρυσταλοποιήσεις  ετησίως  ανά 
μηχάνημα.
Η Κεντρική  Μονάδα προκλιματισμού νωπού αέρα  Interklima MD-9 θα συντηρηθεί 
πλήρως  και  θα  τεθεί  σε  ασφαλή  και  πλήρη  λειτουργία. 
Φίλτρα - σακκόφιλτρα κάθε τύπου θα αντικατασταθούν.

2. Συντήρηση και επισκευή ενός  αερόψυκτου ψύκτη νερού. 

Ο ΕΟΦ διαθέτει  κεντρικό  μηχάνημα  YORK liquid chiller mod.YCAZ88ME2/50PB , 
ψυκτικής  ισχύος  993.600btu/h(82,8RT)  σε  συνθήκες  35  0C και  απορροφούμενης 
ψυκτικής ισχύος 89,5kW.
Κύρια και βοηθητικά συστήματα ( αυτοματισμοί , τροφοδοσία , εναλλάκτης κλπ ) θα 
ελεγχθούν και επισκευασθούν ή αντικατασταθούν. 
Αντικατάσταση ψυκτελαίου των δύο συμπιεστών του αερόψυκτου ψύκτη νερού.
Στο τίμημα θα περιλαμβάνεται η συντήρηση κάθε τμήματος ή και εξαρτήματος του 
ψύκτη  ώστε  να  διασφαλισθεί  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  μηχανήματος.  Στην 
προσφορά  περιλαμβάνεται  και  το  κόστος  των  αναλωσίμων  (  π.χ.  ελαίου  και 
Φρέιον)   ,  η  υποστήριξή  του  για  12  μήνες  και  η  παρακολούθησή του  σε  πλήρη 
λειτουργία τους 
  θερινούς μήνες.

3. Κλιματισμός Computer Room.  
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To Computer Room διαθέτει δύο κλιματιστικές μονάδες  HIROSS OA S 012 που 
καλύπτουν τις  ανάγκες  ψύξης του  Χώρου.  Απαιτούνται  οι  παρακάτω εργασίες 
συντήρησης :

3.1. Μηνιαία 
• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων.

• Καθαρισμός φίλτρων .

• Έλεγχος πιέσεων , λεκάνης συμπυκνωμάτων , διαρροών , ανεμιστήρα 
κλπ.

3.2 Εξαμηνιαία :
• Χημικός καθαρισμός στοιχείων.

• Μέτρηση απόδοσης συμπιεστή.

    Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων.  

4    Ειδικοί όροι.  

Ο αιτούμενος χρόνος απόκρισης είναι :

1. Για τούς ψύκτες 12 ώρες εφόσον κάποιος λειτουργεί και 4 ώρες εφόσον κανείς 
δεν λειτουργεί.

2. Για τα μηχανήματα των εργαστηρίων 12 ώρες.

3. Για τα fan coils και τα split 12 ώρες επίσης.

4. Για τα μηχανήματα του  Computer Room 4 ώρες.

Οι ανωτέρω χρόνοι αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες πλην του Computer 
Room που ισχύουν και για τις αργίες.
Οι αναγγελίες βλαβών θα γίνονται με fax και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα 
με το τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν εγγράφως την εμπειρία 
τους σε συντήρηση Ψυκτών απορρόφησης ιδίου τύπου την τελευταία τριετία.

B. Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων.
Προληπτική  συντήρηση  συγκροτήματος  2  καυστήρων  και  δύο  λεβήτων  με  τους 
θερμοστάτες τους ώστε να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Ο κάθε καυστήρας είναι Weishaupt , τύπου WG30N/1-C, αερίου κατασκευής 2006 και 
ισχύος 40/350 KW.

Ο κάθε λέβητας είναι Θερμολέβ Ο.Ε. τύπου 260 κατασκευής 1990 και 260.000kcal/h.

Στην προσφορά περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας και ο έλεγχος 
των ρύπων με δύο τακτικές επισκέψεις ετησίως καθώς και η παράδοση των φύλλων 
ελέγχου των εγκαταστάσεων ανά λέβητα και καυστήρα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Χολαργός 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                      
ΤΜΗΜΑ  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΗΛ. : 213 2040264
ΦΑΞ : 213 2040568                

Προς : 

Θέμα : « Αναγγελία βλάβης ».

Σχετικά :1. ( Η αριθ ………………..Σύμβαση ).

ΚΚΜ απορρόφησης 1 :    ON  ναι    όχι ένδειξη βλάβης :
ΚΚΜ απορρόφησης 2 :    ON  ναι    όχι ένδειξη βλάβης :
Αερόψυκτος νερού :    ON  ναι    όχι ένδειξη βλάβης :

Περιγραφή άλλης βλάβης :

O Yπεύθυνος

Ανήκει στη Διακ. 03 /2015

15PROC002721612 2015-04-22


	                                          Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ Ο  Υ  Μ  Ε
	                                                

	    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	
	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 	


