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Θέμα: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια
ανταλλακτικών και την επισκευή διαφόρων τύπων βλαβών της εγκατάστασης
ψύξης – κλιματισμού της ΕΛΣΤΑΤ.

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α. του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ Α΄38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β. του Π.Δ.226/2000 (ΦΕΚ Α΄195), «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ. του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β΄2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ,
δ. του Ν.Δ.496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
ε. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’)
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
στ. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις»,
ζ. του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
η. του Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
θ. του N.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
ι. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»,
ια. του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)»,
ιβ. του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,
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ιγ. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄).
ιδ. του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιε. του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»,
ιστ. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ιζ. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. ΣΤ20 του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85)
ιη. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
ιθ. των άρθρων 157 και 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160 Α’) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
κ. οποιαδήποτε άλλη διάταξη νομοθεσίας εν ισχύ, που τυγχάνει εφαρμογής επί του
παρόντος διαγωνισμού.

2. Την υπ. αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».

3. Το Νο 23/27.01.2016 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης.
4. Τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.
H ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση σειράς
εργασιών για την αποκατάσταση διαφόρων τύπων βλαβών του συστήματος κλιματισμού της
ΕΛΣΤΑΤ. Για το λόγο αυτό

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την πρότασή τους για την αποκατάστασης της βλάβης
(και την αντίστοιχη οικονομική προσφορά) κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
1. Δικαίωμα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις παρόχων
υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες παρόχων
υπηρεσιών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 8, 9 και 10
της παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
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1. Υποβολή Προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σε σφραγισμένο
φάκελο στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης
Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης
Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 703)
Πειραιώς 46 & Επονιτών
ΤΚ 185 10 Πειραιάς)
Πληροφορίες: Σ. Κατσιρέλου 2131352241 και Α. Δαλαμπίρα 2131353143.
Οι προτάσεις θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και υπογεγραμμένες από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου και θα φέρουν
επίσημη σφραγίδα της επιχείρησης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαΐου 2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους είτε για το σύνολο του έργου
της αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος ψύξης – κλιματισμού των
εγκαταστάσεων της ΕΛΣΤΑΤ είτε για κάθε εργασία ξεχωριστά όπως αυτές
περιγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσης.
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εξειδίκευσή τους και την τεκμηριωμένη εμπειρία τους
στο αντικείμενο του βιομηχανικού κλιματισμού (συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών
μονάδων πολύ μεγάλης ισχύος).
Οι κατατεθειμένες προτάσεις θα ανοιχτούν στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΛΣΤΑΤ παρουσία
της Προϊσταμένης του Τμήματος και των αρμόδιων υπαλλήλων του Τμήματος.
Η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να ζητήσει τυχόν επεξηγήσεις ή διευκρινήσεις επί των προτάσεων ή /και
επισυναπτομένων δικαιολογητικών των υποψηφίων και αυτοί υποχρεούνται να τις
παράσχουν εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί από την
ΕΛΣΤΑΤ.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της απόφασης αυτής θα αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.statistics.gr (τομέας Προκηρύξεις) για
δεκαπέντε τουλάχιστον (15) ημέρες.
4. Περιγραφή του έργου.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του συστήματος ψύξης - κλιματισμού της ΕΛΣΤΑΤ ενόψει της
θερινής λειτουργίας διαπιστώθηκε σειρά βλαβών οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία
του και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Οι επιμέρους εργασίες προς αποκατάσταση της
λειτουργίας του ψυκτικού συστήματος περιλαμβάνουν:
Α. Αποκατάσταση βλάβης στο συμπιεστή του ψύκτη Νο 2 της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο ψύκτης Νο 2 (τύπος μηχανήματος FRAC 92ΔΚ της εταιρείας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ)
παρουσιάζει βλάβη στον συμπιεστή (είναι καμένος) με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο του συντηρητή των μηχανημάτων διαπιστώθηκε ότι τα
εσωτερικά μηχανικά μέρη του συμπιεστή (ρότορας και κοχλίες) λειτουργούν και
προτείνεται η αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή της περιέλιξης και την
αντικατάσταση των υπολοίπων υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται. Ειδικότερα
εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί:
 Αποσυναρμολόγηση περιέλιξης, κατασκευή νέας, επαναφορά της περιέλιξης και
συναρμολόγηση του συμπιεστή.
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Αφαίρεση του εσωτερικού φίλτρου λαδιού, σχολαστικός καθαρισμός και
επανατοποθέτηση.
Τοποθέτηση μιας σφαιρικής βάνας στο δίκτυο της υγράς γραμμής liquid line, με
οξυγόνο και ασημοκόλληση, ούτως ώστε μελλοντικά να υπάρχει δυνατότητα
συγκέντρωσης των ψυκτικών υγρών, χωρίς να απαιτείται η ανάκτηση με ειδική
συσκευή.
Αντικατάσταση των ψυκτελαίων με νέα full synthetic.
Δεύτερη αντικατάσταση ψυκτελαίων μετά από λειτουργία τεσσάρων ωρών σε
πλήρες φορτίο, για την απομάκρυνση των εσωτερικών υπολειμμάτων από το
κάψιμο της περιέλιξης και της μεταλλικής επιφάνειας του ελαιοδιαχωριστή.
Πρεσάρισμα του δικτύου με φιάλες αζώτου και μείγμα ψυκτικού μέσου για την
εύρεση και αποκατάσταση διαρροών.
Δημιουργία υψηλού κενού με διβάθμια μοριακή αντλία.
Αντικατάσταση φίλτρων αφύγρανσης και καθαρότητας ψυκτικού κύκλου.
Σύσφιξη ακροδεκτών και έλεγχος ολόκληρου του πίνακα ισχύος.
Ρύθμιση αυτοματισμών, θέση σε λειτουργία, έλεγχος όλων των ασφαλιστικών
διατάξεων του ψύκτη.
Χρήση τηλεσκοπικού γερανού (2 στησίματα) για το ανέβασμα και κατέβασμα του
συμπιεστή.

Οι ως άνω εκτιμώμενες εργασίες αποκατάστασης που αφορούν στον συμπιεστή του
ψύκτη Νο 2 δεν είναι δεσμευτικές για τους υποψηφίους. Στην περίπτωση που αυτοί
κρίνουν ότι οι προτεινόμενες εργασίες πρέπει να τροποποιηθούν θα πρέπει
αιτιολογημένα να το αποτυπώσουν στην προσφορά τους
Β. Βλάβη στον ανεμιστήρα και το συμπιεστή στο κλιματιστικό μηχάνημα (μάρκας
Airbest) των γενικών πινάκων.
Εντός του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί μικρός υποσταθμός ρεύματος ο οποίος
καλύπτει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο υποσταθμός αυτός ψύχεται με
κλιματιστικό μηχάνημα τύπου Airbest το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό. Το εν λόγω κλιματιστικό μηχάνημα παρουσιάζει βλάβη στον ανεμιστήρα και το
συμπιεστή.
Γ. Αντικατάσταση των ηλεκτρονόμων όλων των ψυκτών.
Λόγω της πολυετούς λειτουργίας οι ηλεκτρονόμοι (ρελέ) που ρυθμίζουν τη λειτουργία
των ψυκτών παρουσιάζουν έντονες φθορές που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των
ψυκτών και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την
προμήθεια και εγκατάσταση:




Δέκα (10) ηλεκτρονόμων (ρελέ ισχύος) ΑΒΒ ισχύος 115 Α
Πέντε (5) ηλεκτρονόμων (ρελέ ισχύος) ΑΒΒ ισχύος 80 Α
Πέντε (5) θερμικά 95/120 Α

Δ. Προμήθεια και αντικατάσταση ή επισκευή τριών (3) αντλιών πρωτεύοντος
ψυκτικού κυκλώματος στους ψύκτες στην ταράτσα του 6ου ορόφου και δυο (2)
αντλιών δευτερεύοντος κυκλώματος τροφοδοσίας fan coil ορόφων στο
λεβητοστάσιο του κτηρίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών:
i Αντλίες πρωτεύοντος ψυκτικού κυκλώματος (τεμ.3): GRUNFOS LP: 100-125/130
Q: 85μ3 / h
H: 17m
ii Αντλίες δευτερεύοντος ψυκτικού κυκλώματος (τεμ.2):GRUNFOS LP: 100-125/137
Q: 96μ3 / h
H: 20m
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Ε. Προμήθεια
μηχανημάτων.

ψυκτικών

υγρών

για

την

λειτουργία

των

κλιματιστικών

Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων της
ΕΛΣΤΑΤ απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι ψυκτικών υγρών.
α/α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ
FREON R134a
FREON R410a
FREON R407C
FREON M59

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
150kg
40kg
40kg
30kg

5. Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης.

Ως χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας, των υλικών και ανταλλακτικών που θα
χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες Α έως και Δ, ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους μετά
την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των ανταλλακτικών και θέσης των ψυκτών σε
λειτουργία και χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος.
6. Τόπος υλοποίησης έργου
Ο τόπος υλοποίησης του έργου είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 και
Επονιτών, 18510 Πειραιάς.
Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος θέρμανσης – ψύξης της ΕΛΣΤΑΤ και της
ιδιαιτερότητας των βλαβών κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερόμενων
Προμηθευτών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ και ο επιτόπιος έλεγχος του συστήματος
θέρμανσης –ψύξης προκειμένου να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα της υφιστάμενης
κατάστασης και να υποβάλουν την κατάλληλη προσφορά.
Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει μετά από συνεννόηση και στο
συντομότερο δυνατό χρόνο λόγω της άμεσης ανάγκης αποκατάστασης των βλαβών. Για τον
προγραμματισμό των επισκέψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 2131352241 και 2131353143 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7. Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ
αυτών που πληρούν τους όρους της παρούσης.
8. Τη σχετική σύμβαση θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, που με την ιδιότητά του
αυτή την εκπροσωπεί και ο μειοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της
βλάβης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και την τεχνική προσφορά του, με τρόπο
άρτιο και σε προσήκοντα χρόνο.
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παραδώσει εγκαίρως τα ανταλλακτικά ή εκτελέσει
πλημμελώς τις εργασίες αποκατάστασης, θα καταγγελθεί η συναφθείσα σύμβαση ενώ θα
επιβληθούν σε βάρος του οι νόμιμες κυρώσεις.
11.Η πληρωμή του Αναδόχου μετά την έκδοση του αντίστοιχου Τιμολογίου, την υπογραφή
του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής, από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΛΣΤΑΤ, με χρηματικό
ένταλμα πληρωμής, που θα εκδώσει η ΕΛΣΤΑΤ στο όνομα του Αναδόχου, και την απαραίτητη
προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
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