
18REQ003497808

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b4dacc5a6a685087c06c2a3 στις 30/07/18 09:11
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα,  30  Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                              Αρ. Πρωτ: 39189   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31       
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Α.Μπαρουτά            
E-mail: abarouta@ypes.gr                                
Τηλέφωνο: 213 136 1661  
ΦΑΞ: 213 136 1631                   

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την 

συντήρηση 258 κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. 

επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 29, Σταδίου 31, Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60, καθώς 

και 40 κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κτίρια της Γ.Γ.Ι.Φ. επί των 

οδών Δραγατσανίου 8 και Νίκης 11. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χημικός καθαρισμός εξωτερικής μονάδας

2. Καθαρισμός εσωτερικών μονάδων:

• Καθαρισμός φίλτρων αέρα των εσωτερικών μονάδων. Ο καθαρισμός στα φίλτρα

πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό. Όποιες μονάδες έχουν ειδικά φίλτρα, θα 

αντικαθίστανται.

• Χημικός καθαρισμός των στοιχείων με χρήση χημικού υγρού μυκητοκτόνου –

αντιβακτηριακού – μικροβιοκτόνου το οποίο θα είναι βιοδιασπώμενο και μη τοξικό.

3. Επιθεώρηση συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.

4. Λίπανση των μηχανικών μερών.

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, των σωληνώσεων σύνδεσης των 

μονάδων με τα δίκτυα κλπ.

6. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώματος σε περίπτωση 

εντοπισμού διαρροής. Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο. Επιθεώρηση της κατάστασης των μονώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων.

7. Ηλεκτρονικός-ηλεκτρολογικός-αμπερομετρικός έλεγχος: Αμπερομέτρηση συμπιεστών, 

έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των ηλεκτρονικών πλακετών, των καλωδίων και της καλής 

λειτουργίας συμπιεστών και ανεμιστήρων.

8. Έλεγχος απόδοσης: έλεγχος θερμοκρασιών, πιέσεων, επιδόσεων σε B.T.U. κ.ο.κ..
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9. Επίσης είναι σκόπιμο να ελεγχθούν από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο επιμελώς οι 

συνδέσεις των μονάδων κλιματισμού με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες που τις τροφοδοτούν ώστε 

να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία τους. 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εν λόγω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 

6.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την 

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης είναι η κατάθεση 

προσφοράς που να αφορά στο σύνολο των εργασιών, καθώς και η κατάθεση των εξής 

δικαιολογητικών, επί ποινή αποκλεισμού :

 ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

 πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 απόσπασμα ποινικού μητρώου

 στοιχεία σύστασης εταιρείας.

Προς διευκόλυνση των υποψήφιων αναδόχων σχετικά με πληροφορίες που αφορούν στα 

ανωτέρω μηχανήματα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, 

τηλ. επικοινωνίας: 213 136 1618 κ. Δελής, 213 136 1614 κα. Ρέντα).

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

           Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

  


