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Τμήμα: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αρμόδιος: Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ. 
Τηλέφωνο : 213 131 4674 
Fax: 2131314674 

                                                                                                                               Αθήνα,  08/05/2019 
            ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Αρ. Πρωτ.: 607.5/959/16/11891  

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Μ.Π. (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) 

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού καθώς και την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. :136/270/29-01-2019 (ΑΔΑ:60ΨΩ46ΨΖΣΠ-Θ6Ζ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης και την με αρ. πρωτ.607.5/504/55/11890//8-5-2019 Έγκριση Δαπάνης,  καλούμε 
κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει 
προσφορά, για την προληπτική ετήσια συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των νέων εστιών Ε.Μ.Π. (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (www.inedivim.gr) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και 
λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική 
κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και 
υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             
1.1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. έτους 2019, ΣΑΕ 541 με κωδικό 2014ΣΕ54100002. 
NUTS EL 303. CPV: 50730000-1, 42531000-7,  50700000-2 

 Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. 
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει 

τιμής. 
1.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 

 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών, ήτοι της παροχής υπηρεσιών συντήρησης 
ψυκτικών εγκαταστάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους, 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

 2.2  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν εκτελέσει 
παρόμοια/παρόμοιες σύμβαση/συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία (2016-2017-
2018). Ως παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται με αντικείμενο «Υπηρεσιών Συντήρησης 
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων» ή «Υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων» οι οποίες περιέχουν ψυκτικές εγκαταστάσεις ανάλογες με τις 
περιγραφόμενες στα παραρτήματα της παρούσας και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 
στις υπηρεσίες συντήρησης και τουλάχιστον συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά 
στα έτη 2016, 2017, 2018 αντίστοιχου με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα  υποβάλλει Πίνακα και 
αποδεικτικά όπου θα παρατίθενται οι συμβάσεις (αντίστοιχου αντικειμένου – 
τιμήματος) με την παρούσα. 

 Ο Πίνακας θα έχει την ακόλουθη μορφή :  
 

α/α Αποδέκτης Περιγραφή Διάρκεια Τίμημα 

1.     

 

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως αποδεικτικό υποβάλλονται οι 
συμβάσεις ή οι βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλονται τα αντίστοιχα παραστατικά ή υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη.  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1.  Οι  προτάσεις  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  έως  τις    15/05/2019  και  ώρα  10:00 π.μ. 
σε  έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για όλες τις προτάσεις θα τηρηθεί 
εμπιστευτικότητα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος, γραφείο 203), το αργότερο 
μέχρι 15/05/2019 , και ώρα: 10:00π.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής: 

 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Μ.Π. 
(Ν.Ε.Ε.Μ.Π.). ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 
β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Τ.Κ 111.43, Ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών :   15/ 05 /2019 , ώρα:    10 :00 π.μ., 
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα:………………………………….... 
δ) Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΜ & ΤΥ».  

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  
στην ανωτέρω διεύθυνση, η οποία θα περιέχει: 
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Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

Β) Φορολογική ενημερότητα,  
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, 
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, της παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016 και, 

Δ) Οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει το έγγραφο του 
Παραρτήματος ΙΙ που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο 
ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

E) Αποδεικτικά έγγραφα για το 2.1, ήτοι προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση με 
ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα εργάσιμες ημέρες προ της υποβολής του/ης, του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης 

ΣΤ) Πίνακα και αποδεικτικά έγγραφα ως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2.2 της 
παρούσας 
3.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Τμηματικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Οι υποψήφιοι με την υποβολή της προσφοράς τους δεσμεύονται ότι ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς τους είναι τουλάχιστον ένας (1) μήνας.      
3.3. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης έχουν την ακόλουθη σειρά ισχύος: 

Α) Οικονομική Προσφορά  
Β) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβανομένων των 2 Παραρτημάτων 

αυτών   
Γ) Έγκριση δαπάνης 
 

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο των Κ.Υ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο γραφείο 203 επί των οδών Αχαρνών 417 και 
Κοκκινάκη. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Εμμ. Βαϊρακτάρης, 
τηλ: 2131314674, email: vairaktaris.m@inedivim.gr 
 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής. 
Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού 
παραλαβής και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
                                            ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προληπτική ετήσια συντήρηση των 

ψυκτικών συγκροτημάτων της 

ΝΕΕΜΠ. 

                                                              ΤΟΠΟΣ: Αθήνα 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
   

Αντικείμενο  της  παρούσας Τεχνικής περιγραφής είναι η προληπτική ετήσια συντήρηση των ψυκτικών 

συγκροτημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νέων Εστιών του Ε.Μ.Π. (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.)/ 

(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)συμπεριλαμβανομένων και της προμήθειας των απαραίτητων υλικών, 

προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εν λόγω μηχανημάτων, καθ’ όλη την 

επόμενη ετήσια περίοδο.  

Ψυκτικά Μηχανήματα Ν.Ε.Ε.Μ.Π.: 

Στο κτιριακό συγκρότημα των ΝΕΕΜΠ που βρίσκεται επί της οδού Κοκκινοπούλου 6α στη περιοχή του 

Ζωγράφου, είναι εγκατεστημένα είκοσι (20) ψυκτικά μηχανήματα της εταιρείας CARRIER των οποίων οι 

τύποι  αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:   

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΤΗΡΙΟ Νο2 CARRIER 30RA-090-A0180-PEE 12W313403 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο3 CARRIER 30RA-120-A0302-PEE 12W313840 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο4 CARRIER 30RA-120-A0302-PEE 12W313841 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο5 CARRIER 30GX-102-A0221-PEE 12W313222 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο6 CARRIER 30RA-240-0740-PEE 12W313445 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο7 CARRIER 30RA-160-A0513-PEE 12W313856 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο8 CARRIER 30RA-160-A0513-PEE 12W313854 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο9 CARRIER 30RA-160-A0513-PEE 12W313855 1,00 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΚΤΗΡΙΟ Νο10 CARRIER 30RA-200-0799-PEE 12W313440 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο11 CARRIER 30RA-120-A0302-PEE 12W313843 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο12 CARRIER 30RA-90-A0180-PEE 12W313404 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο13 CARRIER 30RA-120-A0302-PEE 12W313842 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο14 CARRIER 30RA-050-A0373-PEE 12W313379 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο15 CARRIER 30RA-200-0799-PEE 12W313441 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο16 CARRIER 30RY-070-A0054-PEE / MASTER 12W313158 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο16 CARRIER 30RY-080-A0118-PEE / SLAVE 12W313161 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο16 CARRIER 30RY-080-A0118-PEE / MASTER 12W313159 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο16 CARRIER 30RY-080-A0118-PEE / SLAVE 12W313160 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο17 CARRIER 30RA-140-A0331-PEE / MASTER 12W313103 1,00 

ΚΤΗΡΙΟ Νο17 CARRIER 30RA-140-A0331-PEE / SLAVE 12W313102 1,00 

 

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα µε τις υποδείξεις που ορίζει ο κατασκευαστής για κάθε έναν από 

τους τύπους των μηχανημάτων, καθώς και με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

Οι ενέργειες συντήρησης που θα εκτελεστούν για τα ψυκτικά μηχανήματα Τύπου 30GX σύμφωνα και με 

τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: 

 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού. 

 Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα. 

 Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών. 

 Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού. 

 Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων. 

 Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης. 

 Έλεγχος κυκλώματος ψυχρού νερού. 

 Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 

 Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 

 Πλύσιμο με χημικό υγρό και αντλία νερού των στοιχείων του συμπυκνωτή. 

 Έλεγχος φίλτρων ψυκτελαίου και αντικατάσταση. 

 Αντικατάσταση φίλτρων Freon. 

 Έλεγχος αντλιών λαδιού. 

 Έλεγχος ρελέ ισχύος . 

 Έλεγχος στάθμης λαδιών συμπιεστών . 

 Αναβάθμιση λογισμικού εφόσον έχει εκδοθεί νέα version από το εργοστάσιο. 

 Ηλεκτρονικός έλεγχος και καταγραφή δεδομένων καλής λειτουργίας των ψυκτών μέσω laptop 

(ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

 Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας. 
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Οι ενέργειες προληπτικής συντήρησης που θα εκτελεστούν για τα ψυκτικά μηχανήματα Τύπου 

30RA/30RY σύμφωνα και με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας φαίνονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού. 

 Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή. 

 Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών και αμπερομέτρηση. 

 Μέτρηση πιέσεων ψυκτικών κυκλωμάτων. 

 Έλεγχος κυκλώματος νερού και κυκλοφορητή εάν υπάρχει. 

 Έλεγχος αυτοματισμών προστασίας. 

 Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας. 

 Πλύσιμο συμπυκνωτών με πιεστική αντλία και ειδικό χημικό προτεινόμενο από το κατασκευαστή. 

 Καθαρισμός πινάκων και σύσφιξη συνδέσεων. 

 Έλεγχος αισθητηρίων. 

 Έλεγχος μετατροπών πιέσεως. 

 Αναβάθμιση λογισμικού 

 Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Θα εκδοθούν και θα προσκομιστούν στη Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τεχνική  Έκθεση-Φύλλο  Συντήρησης  

για  κάθε  Ψυκτική  Μονάδα,  με  όλες  τις  εκτελεσμένες ενέργειες και τις  μετρήσεις καθώς και καταγραφή 

τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων-επισκευών  για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος 

ψύξης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των πιο πάνω ενεργειών θα είναι άριστης 

ποιότητας, αναγνωρισμένων εταιρειών, θα συμμορφώνονται με τα εθνικά και ευρωπαϊκά τεχνικά 

πρότυπα και προδιαγραφές (ISO, CE, ETEEΠ κλπ), θα είναι δε της εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η 

φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά των προϊόντων παντός αχρήστου υλικού που θα προκύψει κατά τη 

διάρκεια των ενεργειών θα πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του αναδόχου, σε χώρους επιτρεπτούς από τις 

αρχές και σύμφωνα με τις Δημοτικές και Αστυνομικές διατάξεις. Οι ψυκτικές μονάδες θα παραδοθούν σε 

πλήρη και εύρυθμη λειτουργία και θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές εντός 

διαστήματος (2) μηνών.  

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για τις ως άνω ενέργειες, έμπειρο και ασφαλισμένο προσωπικό 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

με ασφαλιστική εταιρεία το οποίο θα διατηρεί σε πλήρη ισχύ μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

παραλαβής. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα υποβληθεί στον φορέα πριν από την έναρξη των ενεργειών.  

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις εξής καλύψεις: 

1. Ασφάλιση του αναδόχου κατά παντός κινδύνου τεχνικών εργασιών για το σύνολο του ποσού 

της σύμβασης. 
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2. Για ζημιές στις όποιες  εγκαταστάσεις και όσες προκύπτουν από λάθη στη κατασκευή ή για 

ελαττωματικά υλικά. 

3. Για ζημιές στις εν λόγω εγκαταστάσεις λόγω απεργιών, πολιτικών αναταραχών. 

4. Για ζημιές λόγω τρομοκρατικών ενεργειών. 

5. Για αστική ευθύνη κατά παντός τρίτου ή εργαζόμενου. 

6. Για ζημιές στις εν λόγω εγκαταστάσεις λόγω πυρκαγιάς. 

          

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2019 

 
 
  

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ.  

Βαϊρακτάρης  Εμμανουήλ Π.Μ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

                  
Του/Της ………………………………………………………………………………………………….….   
Έδρα:…………….Οδός:……………………………..Αριθμ……...Τ.Κ:…..……..Τηλ:……….…………… 
 
ΠΡΟΣ 
 
Την Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προληπτική ετήσια συντήρηση των ψυκτικών 
μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π. (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.)  
Αφού  έλαβα  γνώση: 
1. Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. Της Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών. 
3. Των  τοπικών συνθηκών, της θέσεως και των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω, και 
αποδέχτηκα όλα αυτά ανεπιφύλακτα, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και  
 
ΔΗΛΩΝΩ 
 
Ότι αποδέχομαι την ανάληψη εκπόνησης της εν θέματι υπηρεσίας σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές , αλλά και τις εντολές της υπηρεσίας 
- επίβλεψης, επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) προσφέρω ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης:  
 
Ποσοστό έκπτωσης :………………………………………. Επί τοις εκατό (…………………….%) 
 
                                                                                                      Αθήνα …../…../2019 
                                                                                                                         Ο  Προσφέρων 
 
 
 
                                                                                                                 (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
                                                     Ο Διευθυντής ΕΜ&ΤΥ 
                                                   Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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