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ΘΕΜΑ: Αίτηµα για συντήρηση (προµήθεια και αντικατάσταση εναλλακτών και 
φίλτρων) των VAM στις αίθουσες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 Σας ενηµερώνουµε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην 

προµήθεια και αντικατάσταση εναλλακτών και φίλτρων των VAM των αιθουσών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (data canters) του επί των οδών Σταδίου 27 και 

Ευαγγελιστρίας 2, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Περιγραφή Τύπος 
1 Συσκευή εισαγωγής/εξαγωγής αέρα VAM DAIKIN VAM350FA 
2 Συσκευή εισαγωγής/εξαγωγής αέρα VAM DAIKIN VAM250FA 
3 Συσκευή εισαγωγής/εξαγωγής αέρα VAM DAIKIN VAM150FA 

 

Η τροφοδοσία κάθε VAM είναι µονοφασική. Τα φίλτρα και οι εναλλάκτες θα είναι των 

προδιαγραφών που προβλέπει ο κατασκευαστής DAIKIN και αυτό θα αποδεικνύεται µε 

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

Οι τεχνικοί που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της σύµβασης θα έχουν τα 

προσόντα που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία για σχετικές εργασίες και θα είναι 

πιστοποιηµένοι από τον κατασκευαστή DAIKIN.  

Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται προηγούµενος επιτόπιος έλεγχος των συσκευών 

VAM, κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Προµηθειών (κα. Τζώρτζη, 2131361658) και το 

Τµήµα Τεχνικού Εξοπλισµού και ∆ικτύων (κος. Θεοδοσόπουλος, 2131361002). 

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

1.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  Οι προσφορές θα αποσταλούν στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Υποδοµών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, 

µέχρι την Πέµπτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00, σε σφραγισµένο φάκελο. 





Συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν 

αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ, απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου, 

αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης από την εταιρεία DAIKIN και αποδεικτικά εξειδίκευσης 

του τεχνικού προσωπικού τους, όπως αυτά προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, επί 

ποινή αποκλεισµού. 

 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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