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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών για μηνιαύα ςυντόρηςη αντλιών 

θερμότητασ 

 

Οι υπηρεςύεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτεγϊζονται ςε 7όροφο κτύριο, επύ τησ οδού Πειραιώσ 211 
ςτον Ταύρο, ςτο οπούο λειτουργούν δύο (2) αντλύεσ θερμότητασ YORK, τύπου AWHC-
100. 

 

Προκειμϋνου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθϋςει την μηνιαύα προληπτικό ςυντόρηςη των πιο 
πϊνω αντλιών θερμότητασ, (οι κατ΄ ελϊχιςτον εργαςύεσ περιγρϊφονται παρακϊτω) και 
την επιςκευό των βλαβών που τυχόν εμφανιςτούν ςε αυτϋσ, καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την 
Σρύτη 18/04/2017 ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107).   

 Οι οικονομικού φορεύσ ςτισ προςφορϋσ τουσ θα πρϋπει να προςδιορύζουν το κόςτοσ 
ςυντόρηςησ ανϊ μόνα το οπούο περιλαμβϊνει τισ διαθϋςιμεσ εργατοώρεσ ανϊ μόνα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των υλικών-ανταλλακτικών που απαιτούνται για τισ 
εργαςύεσ ςυντόρηςησ. 

Οποιαδόποτε ϊλλη βλϊβη προκύψει, που δεν ανϊγεται ςτουσ ςκοπούσ τησ ςυντόρηςησ, 
όπωσ αυτό περιγρϊφεται ςτην κατϊςταςη εργαςιών καθώσ και οποιαδόποτε  υλικϊ-
ανταλλακτικϊ απαιτηθούν εκτόσ αυτών που αναφϋρονται ςτη μηνιαύα ςυντόρηςη, θα 
τιμολογούνται αυτοτελώσ. Για το λόγο αυτό , οι οικονομικού φορεύσ ςτισ προςφορϋσ 
τουσ θα πρϋπει επιπρόςθετα να περιλαμβϊνουν αναλυτικό πύνακα τιμών για 
εργατοώρεσ και ενδεικτικϊ υλικϊ-ανταλλακτικϊ εκτόσ των εργαςιών ςυντόρηςησ. 

 

Προώπολογιςμόσ:  

Έωσ  τρεισ χιλιϊδεσ διακόςια εύκοςι πϋντε ευρώ και ογδόντα ϋνα λεπτϊ (3.225,81 €) μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό (τιμό 
με Φ.Π.Α. 4.000,00 €), ςύμφωνα με την υπ. αριθ. 1858/24-3-17 Απόφαςη Ανϊληψησ 
Υποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΠΤΗ4691Φ0-Ξ4Δ). 

 

  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών 

  

Ταχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Τηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Ταύροσ 

Βαςιλικό Αναςτοπούλου 

213 1306 483 

213 1306 480 

vanastopoulou@ekdd.gr  

Αθόνα,  31/ 03 / 2017 

Α.Π.: 2079 
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Διϊρκεια ςύμβαςησ: Ένα (1) ϋτοσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Α) Μηνιαύα ςυντόρηςη 

1) Έλεγχοσ και ςύςφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών 

2) Έλεγχοσ κατϊςταςησ επαφών των ηλεκτρονόμων των ςυμπιεςτών 

3) Έλεγχοσ Ωm & MΩm κινητόρων ςυμπιεςτών-ανεμιςτόρων-αντλιών νερού 

4) Έλεγχοσ αιςθητόρων θερμοκραςύασ νερού, περιβϊλλοντοσ, απόψυξησ 

5) Έλεγχοσ μανδαλώςεων, διακοπτών ροόσ νερού 

6) Έλεγχοσ αςφαλιςτικών διατϊξεων (πρεςςοςτϊτεσ υψηλόσ-χαμηλόσ-λαδιού, 
θερμικϊ) 

7) Έλεγχοσ απωλειών ψυκτικού, κανονικόσ φόρτιςησ με ψυκτικό 

8) Έλεγχοσ υπόψυξησ, υπερθϋρμανςησ και πιϋςεων λειτουργύασ 

9) Έλεγχοσ κανονικόσ παροχόσ ςτουσ εναλλϊκτεσ νερού 

10) Έλεγχοσ Αmp λειτουργύασ κινητόρων ςυμπιεςτών-ανεμιςτόρων-αντλιών νερού 

 

Β) υντόρηςη πριν την ϋναρξη λειτουργύασ ςε ψύξη 

1) Όλεσ οι εργαςύεσ τησ μηνιαύασ ςυντόρηςησ 

2) Χημικόσ καθαριςμόσ ςυμπυκνωτών 

3) Επιθεώρηςη βαλβύδων αναρρόφηςησ και κατϊθλιψησ 

4) Έλεγχοσ κανονικόσ λειτουργύασ Capacity control 

5) Επιθεώρηςη κϊρτερ και κουζινϋτων ςυμπιεςτών 

6) Έλεγχοσ κατϊςταςησ λαδιών ςυμπιεςτών (Acid Test). 

7) Αντικατϊςταςη λαδιών 

8) Αντικατϊςταςη φύλτρων υγρού 

9) Καθαριςμόσ φύλτρων νερού 

 

Γ) υντόρηςη πριν την ϋναρξη λειτουργύασ ςε θϋρμανςη 

1) Όλεσ οι εργαςύεσ τησ μηνιαύασ ςυντόρηςησ 

2) Καθαριςμόσ ςυμπυκνωτών 

3) Έλεγχοσ κανονικόσ λειτουργύασ Capacity control 

4) Έλεγχοσ κατϊςταςησ λαδιών ςυμπιεςτών (Acid Test) 

5) Έλεγχοσ κανονικόσ λειτουργύασ απόψυξησ 

 

Απαιτόςεισ προσ ςυμμετϋχοντεσ 

Επύ ποινό αποκλειςμού οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να καταθϋςουν μαζύ με το φϊκελο 
τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του όλα τα ςχετικϊ ϋγγραφα και αποδεικτικϊ ςτοιχεύα που να 
πιςτοποιούν τα εξόσ: 
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1. Βϊςει:  

α) Του Κανονιςμού τησ Επιτροπόσ Καν. (ΕΚ) αριθ. 2067/2015  ςύμφωνα με τον 
κανονιςμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου, 
ελϊχιςτων  απαιτόςεων και των όρων αμοιβαύασ αναγνώριςησ για την πιςτοπούηςη 
εταιρειών και προςώπων και προςωπικού όςον αφορϊ το ςταθερό εξοπλιςμό 
ψύξησ, κλιματιςμού και αντλιών θερμότητασ που περιϋχει οριςμϋνα φθοριούχα 
αϋρια θερμοκηπύου, ο οπούοσ εκδύδεται ςε εφαρμογό του  και 

β) Προκειμϋνου να εκτελεςτούν οι εργαςύεσ που αφορούν το εν λόγο ϋργο, οι 
ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να  διαθϋτουν επύ ποινό αποκλειςμού την απαιτούμενη 
ϊδεια 3ησ Βαθμύδασ-Εργοδηγού  με  απαραύτητο  Πιςτοποιητικό Κατηγορύασ  Ι.  

Η υπ’ αριθμ. Η.Π. 18694/658/Ε 103  ΦΕΚ 1232/11-4-2012  ςτο ϊρθρο 5 
παρϊγραφοσ 1 και ςτο ϊρθρο 6  υποχρεώνει τα φυςικϊ και τα νομικϊ πρόςωπα  του 
δημόςιου και του ιδιωτικού  τομϋα να αναθϋτουν  τισ εργαςύεσ  επιςκευόσ και 
ςυντόρηςησ ςε φυςικϊ πρόςωπα που κατϋχουν ϊδειεσ Αρχιτεχνύτη και Πιςτοπούηςη 
κατηγορύασ Ι και εταιρεύεσ που διαθϋτουν επιπλϋον ISO 9001:2008 και ςύμφωνα με 
τον Κανονιςμό 303/2008 όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 7 Α’ & Β’. 

Επομϋνωσ οι ςυμμετϋχοντεσ υποχρεούνται να διαθϋτουν επύ ποινό αποκλειςμού, 
αποδεδειγμϋνα, τουλϊχιςτον δύο (2) αδειούχουσ ψυκτικούσ Εργοδηγούσ  με  
Πιςτοποιητικό Κατηγορύασ  Ι,  (όπωσ προβλϋπεται από το Π.Δ. 1/2013) που θα 
κατϋχουν αυτό την ϊδεια κατ’ ελϊχιςτο πϋντε (5) ϋτη, οι οπούοι, μαζύ με το λοιπό 
αδειούχο τεχνικό προςωπικό θα ϋχουν μόνιμοι ςχϋςη εργαςύασ και θα αποδεικνύεται 
με την κατϊςταςη προςωπικού, θα εκτελϋςουν και θα καλύψουν τισ ανϊγκεσ 
ολοκλόρωςησ τησ εγκατϊςταςησ των μηχανημϊτων. 

 

2. Να διαθϋτουν  ικανό αριθμό τεχνικού - εξειδικευμϋνου προςωπικού που θα 
αξιοποιηθεύ για τισ ανϊγκεσ των εργαςιών. Η εργαςιακό ςχϋςη του τεχνικού 
προςωπικού με τον ςυμμετϋχοντα θα αποδεικνύεται από επύςημεσ καταςτϊςεισ 
προςωπικού. Οι καταςτϊςεισ τησ αρμόδιασ επιθεώρηςησ καθώσ και οι 
επαγγελματικϋσ ϊδειεσ (ΠΔ.1/2013) του τεχνικού προςωπικού θα κατατεθούν ςτο 
φϊκελο προςφορϊσ. 

 

3. Να ϋχουν αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςε παρόμοιεσ εγκατϊςταςησ κλιματιςτικών 
ςυγκροτημϊτων δημοςύου & ιδιωτικού τομϋα και αποδεδειγμϋνη ςυνϋπεια (Θα 
προςκομιςτούν βεβαιώςεισ, ςυμβϊςεισ ςτη ςυμμετοχό του διαγωνιςμού). 

 

4. Να διαθϋτουν πιςτοποιητικό διαχεύριςησ ποιότητασ ISO 9001:2008 για μελϋτη, 
εγκατϊςταςη, λειτουργύα, επιςκευό και ςυντόρηςη εγκαταςτϊςεων ψύξησ-
θϋρμανςησ-κλιματιςμού και Η/Μ εγκαταςτϊςεων και να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ 
των Κανονιςμών 842/2006 & 303/2008. 

 

Πληροφορύεσ: 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη του αντικειμϋνου τησ ςυντόρηςησ, 
μπορούν να επιςκεφθούν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, όπου βρύςκονται εγκατεςτημϋνεσ οι αντλύεσ, 
κατόπιν ςυνεννόηςησ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ (κ. Γρηγόρησ, τηλ. επικ: 213-
1306381, κ. Σαμπροβαλϊκησ, τηλ. επικ: 213-1306407). 
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Πληρωμό – Κρατόςεισ: 

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται με την εξόφληςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ 
τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των εκϊςτοτε υπηρεςιών. 

Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των 
νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016. 

Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό 
υπηρεςιών ό 4% για την προμόθεια αγαθών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 
του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).  

Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων 
κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ. 

Υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 
0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων 
τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Το ποςό τησ κρϊτηςησ 
υπόκειται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και 
παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τησ Αρχόσ.  

Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016, 
επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ 
αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ, ΦΠΑ τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ 
ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ τησ ύδιασ 
παραγρϊφου. Το ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την Αναθϋτουςα 
Αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων Συμβϊςεων και 
Προμηθειών. 

Τϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 για 
την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06% 
επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την 
ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου εδαφύου τησ 
παραγρϊφου αυτόσ. Το ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό 
λογαριαςμό, η διαχεύριςη του οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται 
ςτον ειδικό Κανονιςμό Οικονομικόσ Διαχεύριςησ. 

 

 

Παραμϋνουμε ςτη διϊθεςό ςασ για κϊθε πρόςθετη διευκρύνιςη. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ 
Αν. Καθηγότρια 
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Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Οικονομικού 

3. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Διοικητικού 
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