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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών
της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του
κεντρικού κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο
∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκειµένου να προχωρήσει στην
ανάθεση των εργασιών της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των
εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού
Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν
πρόσκλησης
ενδιαφέροντος, και έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ Β’.
-Το αριθµ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
-Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 µε τι οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προµηθειών του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίζονται συναφή θέµατα.
- Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005)
και όπως ισχύει..
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
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λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε το οποίο σκοπός του παρόντος νόµου είναι η
ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης
Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών − µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηµατική ένταξη σε ενιαίο κείµενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
και των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..
- Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, µε την οποία
αναπροσαρµόστηκε το χρηµατικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την σύναψη
σύµβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
- Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια
«για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους
υπαλλήλους».
- Την υπ αριθµ 400/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσµάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014
και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωµοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας.
- Την υπ’ αριθµ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟ∆∆/23-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας µε την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
της Π.∆.Ε.
- Την υπ. αριθµ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµό Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους 2018». Η
ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόµιµη µε την αριθµ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
-Την αριθ. 218/28.12.2017(24η Συνεδρίαση στις 28.12.2017, Α∆Α: 67ΟΚ7Λ6-ΑΩΡ )
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας οικονοµικού έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους 2018 καθώς και τον προϋπολογισµό του
Ν.Π.∆.∆. της Π.∆.Ε µε την επωνυµία «Ίδρυµα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους
πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας καθώς και ενσωµάτωση των πινάκων
στοχοθεσίας του Ν.Π.∆.∆. της Π.∆.Ε µε την επωνυµία «Ίδρυµα Στήριξης Ογκολογικών ΑσθενώνΗ Ελπίδα».
- Την υπ’ αριθµ. 173/09-11-2017 (Α∆Α:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους 2018».
- Την υπ΄ αριθµ. 305870/13994/04-10-2018 (Α/Α 3278) Α∆Α: ΩΡΕΡ7Λ6-82Ρ απόφαση
δέσµευσης πίστωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π∆Ε.
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- Το αριθµ. 208043/2249/05-07-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές και των ενδεικτικό προϋπολογισµό για την προληπτική και
επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού
- Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας.
-Την αρ. 501/15-11-2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, περί έγκρισης αναγκαιότητας
προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού
του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεση, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δαπάνης
µέχρι του ποσού των 17.298,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.Την υπ΄ αριθµ.
86011/4372/20-03-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
της ∆/νσης Οικονοµικού-∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π∆Ε.
- Την αριθµ.2804/2018 (Α∆Α :6ΠΚΤ7Λ6-ΥΚ1) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Π∆Ε µε θέµα « Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης µέχρι του ποσού των
17.298,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης
υπηρεσιών «προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού
κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε.
Ηλείας», µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δηµοσίευσης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά, βάσει της τιµής για το σύνολο της υπηρεσίας, και έγκριση του
επισυναπτόµενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
-Την υπ΄ αριθµ. 38954/3315/04-02-2019 (Α/Α 1210) Α∆Α: ΨΥΦΖ7Λ6-5Τ6 απόφαση
δέσµευσης πίστωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π∆Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του
Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας κατόπιν
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα, όπως ο παρακάτω πίνακας :
Α.Τ.

Περιγραφή Εργασιών

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Kgr

70

Τµήµα Α: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων
1

Πλήρωση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό FREON

2

Συντήρηση & έλεγχος των ρυθµίσεων Αντλίας Θερµότητας

Τεµάχιο

2

3

Συντήρηση & ρύθµιση κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων Κ.Κ.Μ

Τεµάχιο

4

4

Συντήρηση & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων Fan Coil Units.

Τεµάχιο

18

5

Άρση βλαβών

Ηour

80

Τµήµα Β : Υδραυλικές Εργασίες
6

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτηση νέας θερµικής µόνωσης σωλήνων 2
½ in - 4 in

Μέτρο Μήκους

40

7

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2 έως 4’’

Μέτρο Μήκους

40

3
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Αντικατάσταση ράβδων µαγνησίου

Τεµάχιο

15

9

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτηση νέου ∆οχείου Αδρανείας 500Lt

Τεµάχιο

1

Ποσού µέχρι 17.298,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της τιµής στο σύνολο
των εργασιών, µετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής των εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
17.298,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. CPV : 50730000
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 03.072.0869.01.0001 του οικονοµικού έτους 2019.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15-02-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
π.µ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιµής στο σύνολο των εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των
εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου
Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, οι ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων οι συνεταιρισµοί που
δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της παρούσας, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για
τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από την συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-82016) και δραστηριοποιούνται νοµίµως αδειοδοτηµένα στο αντικείµενο της παρούσας.
Οι εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού
κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού

- Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε.

Ηλείας, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση που

περιγράφεται στο

Παράρτηµα Α΄.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή:
Α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι:
1. Κατέχουν την σχετική νόµιµη άδεια για τις εργασίες προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού
του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου, όπως περιγράφονται
στο Παράρτηµα Α΄.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι:

α) ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού.
4
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β) ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
γ) Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους
δ) ∆εν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από την συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-82016).
ε) ∆εν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα.
στ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
ζ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 4 της παρούσας.
η) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής προσφορών.
θ) Είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου.
Β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει ενυπόγραφα τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του Αναδόχου, σύµφωνα µε το συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .
Γ) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαµβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και
συµπεριλαµβανοµένου

του

ΦΠΑ),

σύµφωνα

µε

το

συνηµµένο

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ .
Πιο συγκεκριµένα για κάθε προσφερόµενο είδος θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ.,
β) η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ.,
γ) η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η προσφερόµενη τιµή να µην υπερβαίνει τις 17.298,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που η συνολική τιµή του συνόλου των υπηρεσιών µε ΦΠΑ υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συµµετέχοντα θα απορρίπτεται.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και η κράτηση ποσοστού 0,06% επί της αξίας, υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή
Εξάρτησης Προδικαστικών Προσφύγων) και κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί των νοµίµων
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και της Σύµβασης (εάν απαιτείται), συµµορφώνονται
µε τις νέες διατάξεις.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι τρείς επιµέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την «προληπτική και επισκευαστική
συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού
Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, µέχρι του ποσού των 17.298,00 ευρώ
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συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφοράς, βάσει της τιµής στο σύνολο των εργασιών».
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Τεχνικών
προσφορών».
Εφόσον, οι Τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχει θέσει η ∆/νση
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας θα συνεχίσει η διαδικασία µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών
προσφορών»
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της τιµής στο σύνολο των εργασιών προληπτικής και
επισκευαστικής

συντήρησης

των

εγκαταστάσεων

του

κεντρικού

κλιµατισµού

του

Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας.
Σηµειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον
ίδιο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ηµερών, µετά από σχετική ειδοποίηση, τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1) Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη., τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε
τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων.
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
o Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
o Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
o Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, το οποίο να είναι
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σχετικά µε την ισχύ των ανωτέρω δικαιολογητικών :
o

Το απόσπασµα του ποινικού µητρώου θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ηµεροµηνία
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

o

Η ισχύς του αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται σε δύο (2) µήνες, στην περίπτωση που
δεν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την
οποία ζητείται.

o

Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) µήνα, σε περίπτωση ύπαρξης µη
ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε
πρόγραµµα ρύθµισης τµηµατικής καταβολής.

3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, το οποίο να
είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου
Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκοµίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
Ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
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ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση
σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού
επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος,
από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συµµετέχοντα,
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιηµένο καταστατικό (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις
µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εργασία θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης µε την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ηλείας.
Η διάρκεια της σύµβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί µέχρι την οριστική
παραλαβή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
6. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ∆/νση Οικονοµικού∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
δέσµευση

και

από συγκεκριµένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγµατοποιηθεί

έγκριση

δαπάνης

µετά

την

προσκόµιση

των

νοµίµων

παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο
πληρωµής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπής
παραλαβής.
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7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδροµικά σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι
15-02-2019, ηµέρα Παρασκευή. και ώρα 10.00 π.µ. στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, στον 3ο όροφο του ∆ιοικητηρίου Πύργου, Μανωλοπούλου 47.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφεροµένων εφόσον το επιθυµούν στις 15-02-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
π.µ..
Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για 120 ηµέρες από την επόµενη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου
των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο ∆ιοικητήριο, στο πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. και στον ιστότοπο της Π.∆.Ε. στη διεύθυνση : www.pde.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2621
360417-415-425.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.∆.Ε.

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

SOTIRIA
PATA

Digitally signed by SOTIRIA
PATA
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Date: 2019.02.08 12:53:06
+02'00'

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Γενικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικού
κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο Π.Ε. Ηλείας, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής και σε συνθήκες θερµικής άνεσης λειτουργία αυτού.
Το σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού αποτελείται από δύο (2) αντλίες θερµότητας (ψύξης-θέρµανσης, αέρα-νερού,
διαιρούµενου τύπου), κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αεραγωγούς καθώς και τερµατικές µονάδες
εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα (Fan – Coil Units) όπως περιγράφονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας
τεχνικής έκθεσης.
Στη συντήρηση θα συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος για τυχόν διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού
µέσου της εγκατάστασης.

2. Αντικείµενο
Το αντικείµενο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου θα είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση
των ψυκτικών συγκροτηµάτων και των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων του Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού
Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο Π.Ε. Ηλείας.
Οι εκτελούµενες ετήσιες εργασίες συντήρησης θα περιλαµβάνουν προγραµµατισµένες επισκέψεις για το βασικό
service πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειµερινής σεζόν αντίστοιχα.
Οι εργασίες συντήρησης αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία µηχανήµατος στο τιµολόγιο της µελέτης.
Επίσης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η επέµβαση σε κάθε ειδοποίηση, για βλάβη ή κακή
λειτουργία των συστηµάτων - µηχανηµάτων εντός 24 ωρών.
Μετά από κάθε τακτική συντήρηση οποιασδήποτε κλιµατιστικής µονάδας, ο ανάδοχος των εργασιών θα
συµπληρώνει, θα υπογράφει και θα σφραγίζει το Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος κλιµατισµού για
κάθε µονάδα ανεξαρτήτως ισχύος και τύπου σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ∆6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ. Β/1122/17-6-2008),
δηλώνοντας την πραγµατοποιηθείσα ετήσια συντήρηση.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικού
κλιµατισµού θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ψυκτικού του Π.∆. 1/2013 και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι για
την άσκηση εργασιών ελέγχου διαρροών, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού
εξοπλισµού ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2015/2067.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης, θα διενεργηθεί έλεγχος στεγανότητας και καλής
λειτουργίας και θα συνταχθεί, εντός ενός (1) µηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που
έχει το δικαίωµα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία θα παραδοθεί στην αρµόδια υπηρεσία της

Π.Ε. Ηλείας. Το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτηµα Β
του Π.∆. 1/2013.
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισµένο οίκο
κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προκειµένου να εξασφαλιστεί στο
µέγιστο η ασφαλής και οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό θα αποτελεί τεκµήριο ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τον τόπο του έργου και τις
εγκαταστάσεις, έχει πλήρη γνώση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης και αποδέχεται όλους τους όρους της
σύµβασης, µη δυνάµενος να αποζηµιωθεί ιδιαιτέρως, εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3. Περιγραφικά Τιµολόγια Εργασιών
Α.Τ.1. Πλήρωση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό FREON
Σύµφωνα µε τον υπ’ αριθ. 2037/2000 Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν
τη στιβάδα του όζοντος, που έχει δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Ιούνιο του
2000, «…..από 1η Ιανουαρίου 2010, απαγορεύεται η χρήση παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων για τη συντήρηση
και εξυπηρέτηση ειδών εξοπλισµού ψύξης και κλιµατισµού που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία αυτή. Η χρήση όλων
των υδροχλωροφθορανθράκων θα απαγορευτεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου, 2015…».
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Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.∆. 1/2013, δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση στις εγκαταστάσεις
υλικών, που δεν είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η
χρησιµοποίηση υλικών, εξαρτηµάτων ή ψυκτικών µέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση.
∆εδοµένου ότι
ο τύπος ψυκτικού ρευστού των υφιστάµενων αντλιών θερµότητας είναι το R-22
(υδροχλωροφθορανθράκας HCFC), προτείνεται η πλήρη αφαίρεσή του και η αντικατάστασή του µε νέο
κατάλληλο ψυκτικό υγρό. Ο ανάδοχος θα προβεί, άνευ επιπλέον χρέωσης, στην ανάκτηση και συγκέντρωση του
ψυκτικού υγρού R-22 σε πιστοποιηµένη για αυτό το σκοπό φιάλη, η οποία και θα προωθηθεί σε εγκεκριµένη
επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων, αναλαµβάνοντας και την αντίστοιχη προκύπτουσα δαπάνη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρη αφαίρεση του R-22, η προώθηση του R-22 σε εγκεκριµένη επιχείρηση
διαχείρισης αποβλήτων, η δηµιουργία κενού στα δύο ψυκτικά κυκλώµατα, η προµήθεια και η πλήρωση µε
κατάλληλο ψυκτικό υγρό καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση σε ασφαλή και αποδοτική
λειτουργία των µονάδων.
Τιµή ενός Χιλιόγραµµου (kgr):
70,00 € (Εβδοµήντα ευρώ)

Α.Τ.2. Συντήρηση & έλεγχος των ρυθµίσεων Αντλίας Θερµότητας
Οι εργασίες, που πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση της αντλίας
θερµότητας (πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειµερινής σεζόν αντίστοιχα), είναι οι εξής :
1. Έλεγχος για τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού και ικανοποιητική φόρτιση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό.
2. Χηµικός καθαρισµός (εξατµιστή – συµπυκνωτή).Ψέκασµα των στοιχείων µε ειδικό διάλυµα, πιστοποιηµένου,
χηµικού υγρού για µικροβιολογικό καθαρισµό και ξέπλυµά τους µε πιεστικό µηχάνηµα.
3. Έλεγχος ελαίου συµπιεστού σε κάθε περίπτωση (Όταν ο συµπιεστής φέρει δείκτη στάθµης λαδιού ή όταν φέρει
µόνο τάπα λαδιού χωρίς δείκτη) και αλλαγή ή πιθανή συµπλήρωσή του λαδιού εάν απαιτείται.
4. Έλεγχος ανεµιστήρων.
5. Έλεγχος και συντήρηση κυκλοφορητών.
6. Έλεγχος διακόπτη ροής (flow switch).
7. Έλεγχος των εκτονωτικών και µαγνητικών βαλβίδων των ψυκτικών κυκλωµάτων.
8. Έλεγχος και σύσφιξη αυτοµατισµών ψυκτικού και ηλεκτρικού κυκλώµατος.
9. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων νερού.
10. Έλεγχος πιεζοστατών.
11. Αντικατάσταση φίλτρων υγρού.
12. Αντικατάσταση όσων ανταλλακτικών κριθούν ότι έχουν φθορά από τον ανάδοχο.
13. Έλεγχος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, που απαιτεί η µονάδα για την σωστή λειτουργία της.
14. Έλεγχος έντασης ρεύµατος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας κινητήρων συµπιεστών ανεµιστήρων - αντλιών νερού.
15. Έλεγχος της διαµόρφωσης της ψηφιακής µονάδας ελέγχου και προσαρµογή της θερµοκρασίας στα επίπεδα που
ορίζει η ΚΥΑ ∆6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών - Οικονοµίας - Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
16. Παράδοση του ψυκτικού συγκροτήµατος σε πλήρη λειτουργία.
Εντός της τιµής προσφοράς, θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα, (χηµικά υγρά
καθαρισµού – λάδια – ψυκτικό - υγρό - γλυκόλη κ.τ.λ.) που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση των
µηχανηµάτων (πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειµερινής σεζόν αντίστοιχα) και την καλή λειτουργία αυτών.
Στις περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε κόστος υλικών είτε
και σε κόστος εργασιών επισκευής, το οποίο δε θα µπορούσε να καλυφθεί από την παρούσα µελέτη , ο ανάδοχος θα
ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια υπηρεσία.
Τιµή ενός τεµαχίου :
700,00 € (Επτακόσια ευρώ)

Α.Τ.3. Συντήρηση Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.)
Η συντήρηση των ΚΚΜ θα περιλαµβάνει τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω:
1. Καθαρισµός του ψυκτικού – θερµαντικού στοιχείου.
2. Καθαρισµός ή και αντικατάσταση φίλτρων (προφίλτρα, σακόφιλτρα, απόλυτα φίλτρα).
3. Έλεγχος και αντικατάσταση ιµάντων ανεµιστήρων όπου απαιτείται.
4. Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων.
5. Καθαρισµός από σκόνη των µηχανοστασίων µε ηλεκτρική σκούπα
6. Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κινητήρων, αυτοµατισµών και οργάνων.
7. Γρασάρισµα των ρουλεµάν ανεµιστήρων.
8. Μηχανικός καθαρισµός των ρυθµιστικών διαφραγµάτων αέρα (dampers) µε πεπιεσµένο αέρα.
9. Ψεκασµός των πτερυγίων του διαφράγµατος µε απολυµαντικό διάλυµα εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Φ.
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Τιµή ενός τεµαχίου :
300,00 € (Τριακόσια Ευρώ)
Α.Τ.4. Συντήρηση & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων Fan Coil Units.

Η συντήρηση θα γίνει σε συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία και θα περιλαµβάνει :
1. Πλύσιµο φίλτρων µε ειδικά χηµικά απορρυπαντικά.
2. Πλύσιµο – καθάρισµα εξωτερικά του στοιχείου. Σε περίπτωση που εσωτερικά το στοιχείο είναι βουλωµένο θα
καθαριστεί είτε µε πεπιεσµένο αέρα είτε µε ειδικό χηµικό υγρό.
3. Καθαρισµός πτερυγίων του ανεµιστήρα.
4. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ανεµιστήρα.
5. Έλεγχος και καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων.
6. Έλεγχος απρόσκοπτης λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου συµπυκνωµάτων.
7. Έλεγχος διαρροής νερού ( από το στοιχείο ή από τα σωληνάκια ), ανεύρεση σηµείου διαρροής και αποκατάσταση
βλάβης.
8. Έλεγχος καλής λειτουργίας θερµοστάτη FCU, και υδροστάτη νερού.
9. Έλεγχος καλής λειτουργίας τριόδου βάνας FCU, εφόσον υπάρχει.
10. Εξαέρωση.
11.Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύµατος και οπτικός έλεγχος στις καλωδιώσεις.
12.Επιδιόρθωση (κτένισµα) των πτερυγίων του στοιχείου νερού, εφόσον είναι στραβωµένα.
13.Μέτρηση θερµοκρασίας αέρα εξόδου από τη µονάδα σε ψύξη και θέρµανση.
Η συντήρηση των Fan Coil Units θα πραγµατοποιείται µία φορά ανά έτος.
Στην τιµή της ετήσιας συντήρησης, όπως αναφέρεται παραπάνω, προβλέπονται και το κόστος των αναλώσιµων
υλικών και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση καθώς και οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης τυχόν
βλαβών και δυσλειτουργιών, που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα FCU.
Τιµή ενός τεµαχίου :
20,00 € (Είκοσι ευρώ)

Α.Τ.5. Άρση βλαβών
Με την έννοια «άρση βλαβών», νοούνται οι επισκέψεις συνεργείου του αναδόχου εκτός προγράµµατος και µετά από
κλήση της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να διαπιστωθούν και να επισκευαστούν προβλήµατα λειτουργίας και
βλάβες. Το συνεργείο θα απαρτίζεται από τον απαραίτητο αριθµό τεχνικών κατάλληλων για την αποκατάσταση της
βλάβης,
Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου στις κλήσεις της αναθέτουσας αρχής ορίζεται σε χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των 24 ωρών από την κλήση. Η χρέωση για τις έκτακτες επισκέψεις θα είναι ωριαία και θα δίνεται
ξεχωριστά στην οικονοµική προσφορά. Οι οκτώ (8) πρώτες ώρες έκτακτης επίσκεψης για διάγνωση και
αποκατάσταση βλαβών διάρκειας έως 4 ωρών έκαστη, από πλευράς αναδόχου, θα είναι άνευ χρέωσης. Η χρέωση
για τις έκτακτες επισκέψεις, πέραν των οκτώ (8) δωρεάν προσφεροµένων, θα είναι ωριαία και θα δίνεται ξεχωριστά
στην οικονοµική προσφορά. Ο αριθµός των εκτάκτων επισκέψεων (συνεργείο 2 τεχνικών), που προϋπολογίζονται
για ένα έτος συντήρησης, είναι 80 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες συντήρησης πρέπει να καλύπτουν σε
αριθµό τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
Τιµή ωριαίας αποζηµίωσης:
36,50 € (Τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά)

Α.Τ.6. Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτηση νέας θερµικής µόνωσης σωλήνων 2 ½ in - 4 in
Εργασία αποξήλωσης υπάρχουσας θερµικής µόνωσης σωλήνων κλιµατισµένου νερού µε εύκαµπτο µονωτικό υλικό
από συνθετικό καουτσούκ και τοποθέτησης νέας µόνωσης, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, µε αντοχή στην
θερµοκρασία της επικάλυψης -40°C έως +100°C, πάχους µόνωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω, µε τα µικροϋλικά
για τη στερέωση του υλικού και τη στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά µήκος αρµών. ∆ηλαδή, προµήθεια
υλικών, µικρούλικων, εργασία αποξηλώσεως, αποµακρύνσεως της παλαιάς, τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως της νέας µονώσεως. Σε µορφή σωλήνων για µόνωση σωληνώσεων ψυχρού - ζεστού νερού µε πάχος
µονώσεως 19 mm για χαλυβδοσωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου από 2 in. – 4 in.
Τιµή ενός µέτρου µήκους (m) :
30,00 € (Τριάντα Ευρώ)

Α.Τ.7. Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2 έως 4’’
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Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Τιµή ενός µέτρου µήκους (m):
3,00 € (Τρία Ευρώ)
Α.Τ.8. Αντικατάσταση ράβδων µαγνησίου
Αντικατάσταση ράβδου µαγνησίου µε νέα σε υπάρχον αντιηλεκτρολυτικό ανόδιο πλήρως τοποθετηµένη και
συνδεδεµένη.
Τιµή ενός τεµαχίου:
10,00 € (∆έκα ευρώ)
Α.Τ.9. Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης νέου ∆οχείου Αδρανείας 500Lt
Αποξήλωση δοχείου αδράνειας (µπόιλερ) και µεταφορά του. ∆ηλαδή διακοπή της τροφοδότησής του, αποξήλωση
του µπόιλερ, µεταφορά του από τον ανάδοχο και εξασφάλιση των σωληνώσεων.
Εγκατάσταση πλήρης ∆οχείου αδρανείας (Buffer Tank), µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Τιµή ενός τεµαχίου:
1.700,00 € (Χίλια επτακόσια ευρώ)

4. Προµέτρηση Εργασιών

Α.Τ.

Περιγραφή Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Kgr

70

Τµήµα Α: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων
1

Πλήρωση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό FREON

2

Συντήρηση & έλεγχος των ρυθµίσεων Αντλίας Θερµότητας

Τεµάχιο

2

3

Συντήρηση & ρύθµιση κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων Κ.Κ.Μ

Τεµάχιο

4

4

Συντήρηση & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων Fan Coil Units.

Τεµάχιο

18

5

Άρση βλαβών

Ηour

80

Τµήµα Β : Υδραυλικές Εργασίες
6

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτηση νέας θερµικής µόνωσης σωλήνων 2
½ in - 4 in

Μέτρο Μήκους

40

7

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2 έως 4’’

Μέτρο Μήκους

40

8

Αντικατάσταση ράβδων µαγνησίου

Τεµάχιο

15

9

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτηση νέου ∆οχείου Αδρανείας 500Lt

Τεµάχιο

1

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικού
κλιµατισµού του Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο Π.Ε. Ηλείας των
αναφερόµενων ειδών ανέρχεται στο ποσό των 13.950,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (3.348,00€) και συνολικά
17.298,00€.
Οι τιµές των περιγραφόµενων εργασιών διαµορφωθήκαν µετά από έρευνα αγοράς και αναλύονται σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα.
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Α.Τ.

Μονάδα
Μέτρησης

Περιγραφή Εργασίας

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

Αξία [€]

Kgr

70

70,00

4.900,00

Τεµάχιο

2

700,00

1.400,00

Τεµάχιο

4

300,00

1.200,00

Τεµάχιο

18

20,00

360,00

Hour

80

36,50

2.920,00

Σύνολο (Α):

10.780,00

Τµήµα Α: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων
1

Πλήρωση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό FREON

2

Συντήρηση & έλεγχος των ρυθµίσεων Αντλίας
Θερµότητας

3
4
5

Συντήρηση & ρύθµιση κεντρικών κλιµατιστικών
µονάδων Κ.Κ.Μ
Συντήρηση & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών
µονάδων Fan Coil Units.
Άρση βλαβών

Τµήµα Β : Υδραυλικές Εργασίες
6

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης νέας
θερµικής µόνωσης σωλήνων 2 ½ in - 4 in

Μέτρο
Μήκους

40

30,00

1.200,00

7

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2
έως 4’’

Μέτρο
Μήκους

40

3,00

120,00

8

Αντικατάσταση ράβδων µαγνησίου

Τεµάχιο

15

10,00

150,00

9

Εργασία αποξήλωσης και
∆οχείου Αδρανείας 500Lt

Τεµάχιο

1

1.700,00

1.700,00

Σύνολο (Β):

3.170,00

τοποθέτηση

νέου

Γενικό
Σύνολο
(Α+Β):
Φ.Π.Α.
24%:
Σύνολο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

13.950,00
3.348,00
17.298,00

Πίνακες µηχανηµάτων ψύξης – θέρµανσης

Αντλίες Θερµότητας

Α/Α

ΚΩ∆.
ΜΗΧ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1

MPCA
-158H

Αερόψυκτη Αντλία
Θερµότητας
INTERKLIMA (Serial
Number MD161229)

2

MPCA
-123H

Αερόψυκτη Αντλία
Θερµότητας
INTERKLIMA (Serial
Number MD161230)

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
(KW)

158,4

123,2

14

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
(KW)

186,5

138,8

ΒΑΡΟΣ
ΨΥΚΤ.
ΥΓΡΟΥ
(gr.)

ΤΜΗΜΑΧΩΡΟΣ

17800X2

∆ώµα
∆ιοικητηρίου
Π.Ε. Ηλείας

14200X2

∆ώµα
∆ιοικητηρίου
Π.Ε. Ηλείας
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Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.)

Α/Α

ΚΩ∆.
ΜΗΧ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ
ΟΛΙΚΟ
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ
(KW)

ΤΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΣ

1

ΚΚΜ-1

Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα
(Κ.Κ.Μ.), κατακόρυφη

148,00

157,2

Περιβάλλον Χώρος
∆ιοικητηρίου Π.Ε.
Ηλείας

ΚΚΜ-2

Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα
(Κ.Κ.Μ.), κατακόρυφη

46,00

41,5

Περιβάλλον Χώρος
∆ιοικητηρίου Π.Ε.
Ηλείας

Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα
(Κ.Κ.Μ.), Οριζόντια

15,00

17,80

Περιβάλλον Χώρος
∆ιοικητηρίου Π.Ε.
Ηλείας

Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα
(Κ.Κ.Μ.), Οριζόντια

14,30

17,30

Περιβάλλον Χώρος
∆ιοικητηρίου Π.Ε.
Ηλείας

2

3

4

Κ.Μ.ΠΡ-1

Κ.Μ.ΠΡ-2

Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές
και δηλώνω υπεύθυνα ότι η προσφορά µου καλύπτει κατ ελάχιστον την ανωτέρω
Τεχνική Έκθεση.

Ο προσφέρων
Ηµεροµηνία …./……/2019
………………………………….
(Σφραγίδα –Υπογραφή)

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – ∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ……………………………….………………..………………………………………..
: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….…………………………………..
Η παρούσα προσφορά αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού κλιµατισµού του
Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας ως
ακολούθως:
Μονάδα
Μέτρησης

Περιγραφή Εργασίας

.Τ.

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

Αξία [€]

Τµήµα Α: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων
1

Πλήρωση µε κατάλληλο ψυκτικό υγρό FREON

2

Συντήρηση & έλεγχος των ρυθµίσεων Αντλίας
Θερµότητας

3
4
5

Συντήρηση & ρύθµιση κεντρικών κλιµατιστικών
µονάδων Κ.Κ.Μ
Συντήρηση & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών
µονάδων Fan Coil Units.
Άρση βλαβών

Kgr

70

Τεµάχιο

2

Τεµάχιο

4

Τεµάχιο

18

Hour

80
Σύνολο (Α):

Τµήµα Β : Υδραυλικές Εργασίες
6

Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης νέας
θερµικής µόνωσης σωλήνων 2 ½ in - 4 in

Μέτρο
Μήκους

40

7

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2
έως 4’’

Μέτρο
Μήκους

40

8

Αντικατάσταση ράβδων µαγνησίου

Τεµάχιο

15

9

Εργασία αποξήλωσης και
∆οχείου Αδρανείας 500Lt

Τεµάχιο

1

τοποθέτηση

νέου

Σύνολο (Β):
Γενικό
Σύνολο
(Α+Β):
Φ.Π.Α.
24%:
Σύνολο:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συνολικά προσφερόµενη τιµή να µην υπερβαίνει τα 17.298,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Πύργος, …………………. 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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