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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούµενων
µονάδων κλιµατισµού της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην ετήσια προληπτική συντήρηση τόσο των
κεντρικών όσο και των µονάδων κλιµατισµού

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφεται το θέµα του διαγωνισµού, µέχρι την 24/5/2013 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 8ος όροφος
Τσιµισκή 98, 54622

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Συντήρηση των Κεντρικών Μονάδων
Κεντρικές µονάδες κλιµατισµού που υπάρχουν εγκατεστηµένες :
1. Στο κεντρικό της κτίριο επί της οδού Εγνατίας 127,
2. Στο χώρο των συνεργείων στην περιοχή των Σφαγείων, 26ης Οκτωβρίου 49
Παρακαλούµε όπως διεξάγετε έρευνα αγοράς για την προληπτική συντήρηση που θα
περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες για τις ακόλουθες µονάδες ψύξης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Εγνατία 127
Κλιµατιστική µονάδα αµέσου εκτονώσεως της ισχύος 30 kW

1 τεµάχιο

Εσωτερική καναλάτη µονάδα κλιµατισµού

1 τεµάχιο

Χώρος Σφαγείων
Ψύκτης αέρος - νερού

1 τεµάχιο

Εσωτερικές επιδαπέδιες µονάδες FCU

13τεµάχια

Η προληπτική συντήρηση θα περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Α.

Για τις εσωτερικές µονάδες.
•

Χηµικός καθαρισµός στοιχείων

•

Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων και έλεγχος αποχετεύσεων

•

Καθαρισµός ανεµιστήρων

•

Έλεγχος ηλεκτροκινητήρων ανεµιστήρων

•

Έλεγχος τροχαλιών και ιµάντων(όπου υφίστανται)

•

Έλεγχος θερµοκρασιών αέρα εισόδου – εξόδου

•

Έλεγχος µονωτικών υλικών δικτύου σωληνώσεων

•

Γενικός έλεγχος λειτουργίας

Β.

Για τα εξωτερικά ψυκτικά συγκροτήµατα
•

Χηµικός καθαρισµός στοιχείων µονάδων

•

Καθαρισµός δοχείου αδρανείας

•

Καθαρισµός φτερωτών ανεµιστήρων µονάδων

•

Καθαρισµός φίλτρων νερού ή αντικατάσταση αυτών εάν απαιτείται

•

Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων και έλεγχος της αποχέτευσης

•

Καθαρισµός φίλτρων αέρος ή αντικατάσταση αυτών εάν απαιτείται

•

Έλεγχος της λειτουργίας της µονάδος

•

Έλεγχος θερµοκρασιών εισόδου – εξόδου νερού και αέρος

•

Έλεγχος πιέσεων του ψυκτικού κυκλώµατος

•

Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων

•

Έλεγχος πιέσεως δικτύου ψυχρού ύδατος

•

Έλεγχος µονωτικών υλικών δικτύου σωληνώσεων.

•

Έλεγχος για διαρροές στο κύκλωµα νερού

•

Έλεγχος διακόπτη ροής (flow switch)

•

Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων δικτύου

Η εταιρία που θα αναλάβει την συντήρηση των παραπάνω µονάδων θα αναλάβει:
•

Να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες στο πλαίσιο της τακτικής –
προληπτικής συντήρησης.

•

Να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης κατά της ώρες λειτουργίας της εταιρίας µας.

•

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ή δυσλειτουργίας, να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
εντός 24 ωρών από την στιγµή που θα ειδοποιηθεί.

•

Να µας ενηµερώσει εγγράφως για τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν και τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν για εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των παραπάνω
εγκαταστάσεων ψύξης.
Η οικονοµική προσφορά σας θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει πέντε επισκέψεις

συνεργείου σας για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήµατος ψύξης κατά
τους µήνες:Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
υποχρεωτικά να προσκοµίσουν τον συνηµµένο πίνακα συµπληρωµένο. Ανάδοχος της
υπηρεσίας θα αναδειχθεί ο υποψήφιος µε την συνολικά χαµηλότερη τιµή.

Β. Συντήρηση των ∆ιαιρούµενων Μονάδων
∆ιαιρούµενες µονάδες κλιµατισµού (split) που υπάρχουν εγκατεστηµένες(περί τις
150 µονάδες στο σύνολο) :
1. Στο κτίριο γραφείων επί της οδού Εγνατίας 127,
2. Στο κτίριο γραφείων επί της οδού Τσιµισκή 98
3. Στο χώρο των συνεργείων στην περιοχή των Σφαγείων, 26ης Οκτωβρίου 49
4. Στο εργοτάξιο αποχέτευσης και οχηµάτων στην περιοχή Πυλαίας (Νεάρχου 7)
5. Στο χώρο του κέντρου ελέγχου αποχέτευσης στην περιοχή νέας Παραλίας
(ιντέρνι)
6. Στο παράρτηµα της ∆ιεύθυνσης Καταναλωτών στην πλατεία ∆ηµοκρατίας
(Βαρδάρι)
7. Στον χώρο συνεργείων περιοχής Καλαµαριάς, Τούµπας, Σταυρούπολης,
8. Στις αποθήκες της εταιρείας στο Καλοχώρι

9. Στα αντλιοστάσια ύδρευσης που βρίσκονται στην Σίνδο, Ιωνία, ∆ενδροπόταµο,
Καυκάσου, Καλλιθέα, Κασσάνδρου.
10. Στα γραφεία επί της οδού Πλουτάρχου 8 στον 2ο και 4ο όροφο.
11. Στο φυλάκιο βάρδιας στις πηγές Αραβησσού.

Η προληπτική συντήρηση θα περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:
• Χηµικός καθαρισµός στοιχείων
• Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων και έλεγχος αποχετεύσεων
• Καθαρισµός ανεµιστήρων
• Έλεγχος ηλεκτροκινητήρων ανεµιστήρων
• Έλεγχος θερµοκρασιών αέρα εισόδου – εξόδου
• Έλεγχος µονωτικών υλικών δικτύου σωληνώσεων
• Γενικός έλεγχος λειτουργίας
• Καθαρισµός φίλτρων αέρος
• Έλεγχος πιέσεων του ψυκτικού κυκλώµατος
• Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων
Η εταιρία που θα αναλάβει την συντήρηση των παραπάνω µονάδων θα αναλάβει:
• Να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες στο πλαίσιο της τακτικής –
προληπτικής συντήρησης.
• Να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης κατά της ώρες λειτουργίας της εταιρίας
µας.
• Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ή δυσλειτουργίας, να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα το αργότερο εντός 24 ωρών από την στιγµή που θα ειδοποιηθεί.
• Να µας ενηµερώσει εγγράφως για τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν και τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των
παραπάνω εγκαταστάσεων ψύξης.
Με την συµµετοχή τους στην διαδικασία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αποδέχονται
πλήρως τις παραπάνω δεσµεύσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να
προσκοµίσουν τον συνηµµένο πίνακα συµπληρωµένο. Ανάδοχος της υπηρεσίας θα
αναδειχθεί ο υποψήφιος µε την συνολικά χαµηλότερη τιµή που θα εξαχθεί από την

σχέση υπολογισµού του συνηµµένου πίνακα.

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών µπορεί να κατατµηθεί και να αναδειχθούν
διαφορετικοί µειοδότες.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα
Παπαδόπουλο
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

