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Α.Π.: 266 

ΛΑΡΙΣΑ  16/06/14 

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση 

δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ  1966/28.05.14 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Συντήρησης 

κλιματιστικών μηχανημάτων», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στις διευθύνσεις, 2ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, 

Πηνειού 10 & Κύπρου 103 στη Λάρισα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα  Όπως παράρτημα Β, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη   1.300,00€ Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ   

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ,  επί της οδού 2ο χλμ 

Λαρισας - Κοζάνης,  είτε να τις αποστείλουν με fax στο 2410-251148 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-exodos.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 

23/06/14 και ώρα 10.00 π.μ. 2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την 
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επεξεργασία των προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους 

προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία 

περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος προσκομίζοντας  

αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε 

ισχύ.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών  ή εργασίας  

15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .              

Τρόπος πληρωμής /  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή .  

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007), & φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2410-251839 

Όνομα Υπεύθυνου: Παπουτσής Αντώνης – Μαρουδάκης Μανώλης 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή των 

όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr) στις  16/06/14 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, 

έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ εαυτής στο 

promitheies@kethea.gr    

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Υπεύθυνος Δ/Ο Τμήματος 

Υπογραφή   

mailto:promitheies@kethea.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

«Έρευνα αγοράς για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και λοιπών συστημάτων 
ψύξης-θέρμανσης όλων των εγκαταστάσεων του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ, προϋπολογισμού 1300,00 €  συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων 
επιβαρύνσεων και ΦΠΑ». 

 
 
 
 

Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και λοιπών συστημάτων ψύξης-θέρμανσης όλων των 

εγκαταστάσεων του  ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  επι των διευθύνσεων : 2ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης,  Κύπρου 103, 

& Πηνειού 10  στη Λάρισα. 

 

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου είναι : 

 

Κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split units)  

 

• Καθαρισμός του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση και με χημικά υγρά.  

• Καθαρισμός του εξατμιστή  της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό. 

• Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. 

• Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων. 

• Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

• Έλεγχος, μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν 

απαιτείται. 

• Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.  

• Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με  πιστοποιημένα αντιμικροβιακά  υγρά. 

 

 

Στις καναλάτες κλιματιστικές μονάδες εκτός των παραπάνω θα γίνεται και καθαρισμός των 

αεραγωγών και των στομίων του συστήματος. 

 

 

Κεντρική κλιματιστική μονάδα 

 

 Καθαρισμός του εξατμιστή  της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό. 

 Καθαρισμός του στοιχείου νερού 

 Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. 

 Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων. 

 Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

 Έλεγχος, μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν 

απαιτείται. 

 Ελεγχος των ιμάντων και σύσφιξη  

 Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 

 Έλεγχος ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.  

 Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με  πιστοποιημένα αντιμικροβιακά  υγρά.  
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Αερόψυκτοι ψύκτες 

 

• Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών.  

• Έλεγχος κατάστασης επαφών ρελέ συμπιεστών. 

• Έλεγχος της αντίστασης των κινητήρων συμπιεστών-ανεμιστήρων-αντλιών νερού. 

• Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας νερού, περιβάλλοντος, απόψυξης. 

• Έλεγχος μανδαλώσεων διακοπτών ροής νερού. 

• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (πρεσσοστάτες υψηλής - χαμηλής - λαδιού, θερμικά). 

• Έλεγχος απωλειών ψυκτικού, κανονικής φόρτισης με ψυκτικό. 

• Έλεγχος υπόψυξης, υπερθέρμανσης και πιέσεων λειτουργίας. 

• Έλεγχος  έντασης ρεύματος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας κινητήρων συμπιεστών - 

ανεμιστήρων - αντλιών νερού. 

• Έλεγχος Defrost Control. 

• Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας. 

• Καθαρισμός αυτομάτων ισχύος και ρελέ αυτοματισμών. 

• Επιθεώρηση και ρύθμιση των αυτομάτων προστασίας. 

• Μέτρηση πιέσεων στο δίκτυο νερού. 

• Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών. 

• Επιθεώρηση βαλβίδων αναρρόφησης κατάθλιψης. 

• Έλεγχος κανονικής λειτουργίας Capacity Control. 

• Επιθεώρηση κάρτερ και κουζινέτων συμπιεστών (εάν είναι ανοιχτού τύπου) . 

• Έλεγχος κατάστασης λαδιών συμπιεστών (Acid Test). 

• Αντικατάσταση λαδιών. 

• Αντικατάσταση φίλτρων υγρού . 

• Καθαρισμός φίλτρων νερού. 

 

 

Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων: 

 

 Έγγραφη βεβαίωση συντήρησης & σωστής λειτουργίας ψύξης / κλιματισμού επαγγελματικών χώρων. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας  για το αντιμικροβιακό υγρό που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 

 
 

 
Για την Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 
 
 
 
 
 

Μανώλης Μαρουδάκης 
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

Προσφορά υλικών – εργασιών 
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.300,00 € 
 
Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας 

ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου. Την προσφορά σας μπορείτε να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε 

τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟ.,  επί της οδού 2ο χλμ Λαρισας-Κοζάνης,  είτε να την αποστέλλετε  με fax 

στο 2410251148 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-exodos.gr το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 23/06/14 

και ώρα  10.00 π.μ.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή 

αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4% για υλικά και 8% για 

υπηρεσίες. Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  2410 251853  & 2410 

251839 κος Παπουτσής Αντώνης ή Μαρουδάκης Μανώλης.   

 

Περιγραφή εργασίας Μονάδα 
 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας  
(€) 

Κόστος 
(€) 

Συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας 

(ΚΚΜ) 
Τεμ. 1   

Συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη Τεμ. 2   

Συντήρηση καναλάτης (ducted) κλιματιστικής 
μονάδας 

Τεμ. 4   

Συντήρηση διαιρούμενων μονάδων ψύξης-
θέρμανσης (split-unit) 

Τεμ. 22   

Συντήρηση  θερμαντικών σωμάτων fan coil units 
(FCU) 

Τεμ. 22   

     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

 

 

Φ.Π.Α. 23% (€)  

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)  

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 
…..……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

 
 

Ο  Προσφέρων 
 
 

                                                                                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 


