ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ : ΓΗΜΟΙΟ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ..

Αζήλα,

Γ/νζη Γιοικηηικήρ & Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ

Αξ. πξση.: 111430

13/12/2018

Σμήμα Ππομηθειών
Πιεξ. : Δ. αξίλα
Σει. : 210 8802554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΘΔΜΑ : «ςνηήπηζη ηων κλιμαηιζηικών μονάδων ηος ςπολογιζηικού κένηπος ηος
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. για ηο έηορ 2019 με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ
ζύμθωνα με ηον Ν. 4412/2016».
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ :
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Ο Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-16) θαιεί ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ
ηνπ Τπνινγηζηηθνύ Κέληξνπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. γηα ην έηορ 2019,
ζπλνιηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ

ηξηώλ

ρηιηάδσλ

εμαθνζίσλ

επξώ

(3.300,00

€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α 24 %.
Όζνη επηζπκνύλ, κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο
Τπνζηήξημεο – Σκήκα Πξνκεζεηώλ (Πξσηόθνιιν) ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., Γνκνθνύ 5, Αζήλα (ζην
ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ), ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 18/12/ 2018, ημέπα Σπίηη, και ώπα 11.00 π.μ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλώο :
 ε ιέμε «Πξνζθνξά»
 ν απνδέθηεο : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. –

Σκήκα

Πξνκεζεηώλ - Γνκνθνύ 5 , Αζήλα
 ν αξηζκόο ηεο αλαθνίλσζεο
 ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά (απνζηνιέαο) θαη
 ε έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ».

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
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Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ
θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηηθνύ θέληξνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (δύν LIEBERT ΗIROSS
CLOSE CONTROL ζεηξάο HIMOD ηύπνπ S17OA θαη ησλ ηξηώλ RC/ GROUP
DX.A.O 15.Z1.S1 - 15 kw),

PEGASUS

κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δηαζεζηκόηεηαο,

αμηνπηζηίαο, αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ.
Η εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζα δηαξθεί από 01/1/2019 έωρ 31/12/2019.
Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ


Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδερζεί όηη κπνξεί λα αλαιάβεη ηόζν ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
όζν θαη ηελ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε (άξζε βιαβώλ) θαη γηα ηηο πέληε θιηκαηηζηηθέο
κνλάδεο.



Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη θαη
λα εθηειεί θάζε ηξείο κήλεο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάησ παξάγξαθν) θαζώο επίζεο θαη όζεο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο
επηπιένλ

ησλ

πξναλαθεξόκελσλ

νη

νπνίεο

πεξηγξάθνληαη

ζηα

εγρεηξίδηα

ησλ

θαηαζθεπαζηώλ ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ.


Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο 24 Υ 7 γηα ηειεθσληθή
ππνζηήξημε ή επί ηόπνπ επίζθεςε ζε πεξίπησζε βιάβεο θαζώο επίζεο θαη ζηελ εθηέιεζε
ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ, ηηο νπνίεο αλαγγέιιεη ν
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. εγγξάθσο, ειεθηξνληθά (email) ή / θαη ηειεθσληθώο.
Αλ απαηηεζεί επί ηόπνπ επίζθεςε ν αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί θαη λα επηζθεθζεί
ηελ

ηνπνζεζία

εγθαηάζηαζεο

ησλ

θιηκαηηζηηθώλ

κνλάδσλ

πξνο

δηεξεύλεζε

&

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ακέζσο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο από ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. εληόο
2 σξώλ ην πνιύ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζθεπέο ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξνληθό
δηάζηεκα.


Η αμία ησλ αλαιώζηµσλ, αληαιιαθηηθώλ θαη γεληθώο ησλ πιηθώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιάβεο, ηπρόλ εξγαζία επηζθεπήο µεξώλ ησλ µεραλεµάησλ (π.ρ.
επηζθεπή θηλεηήξσλ αλεµηζηήξσλ ζπµππθλσηώλ θ.ι.π.), θαζώο θαη εξγαζίεο δηθηύσλ
(ςπθηηθώλ, ειεθηξνινγηθώλ, πδξαπιηθώλ, απνρεηεπηηθώλ) δελ επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.



Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001, κε πηζηνπνηεηηθό ζε ηζρύ, ην νπνίν
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.



Ο

αλάδνρνο

ζα

παξέρεη

γξαπηή

εγγύεζε

ηνπιάρηζηνλ

ελόο

(1)

έηνπο

(ζπκπεξηιακβαλόκελσλ εξγαζηώλ) γηα νπνηνδήπνηε αληαιιαθηηθό πξνκεζεπηεί θαη
εγθαηαζηαζεί από απηόλ.


ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο εμαξηήκαηνο ή πιηθώλ ζα
πξνεγείηαη πξνζθνξά & έγθξηζε θόζηνπο. Οη εξγαζίεο ζα είλαη ρσξίο ρξέσζε.
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ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
Οη θάησζη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα εθηεινύληαη θάζε θνξά, ζε εξγάζηµεο
εµέξεο θαη ώξεο, ήηνη ∆επηέξα – Παξαζθεπή, 08:30 π.µ – 16:30 µ.µ. θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο
κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο).
1.

Γεληθόο ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο ησλ κεραλεκάησλ.

2.

Έιεγρνο & θαζαξηζκόο θίιηξσλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ.

3.

Έιεγρνο & θαζαξηζκόο ζηνηρείσλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ (ρεκηθόο).

4.

Έιεγρνο & θαζαξηζκόο δνρείσλ (ιεθάλεο, ζθαθάθηα) ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ
εζσηεξηθώλ κνλάδσλ.

5.

Έιεγρνο δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ ησλ κνλάδσλ γηα δηαξξνέο θαη θαζαξηζκόο
ηνπ.

6.

Έιεγρνο πγξαληήξα & βαιβίδσλ ηνπ.

7.

Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πιεξώζεσο πγξαληήξα.

8.

Μέηξεζε πηέζεσο ιεηηνπξγίαο ζπµπηεζηνύ.

9.

Έιεγρνο ςπθηηθνύ πγξνύ.

10. Έιεγρνο επαθώλ.
11. Έιεγρνο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα.
12. Έιεγρνο πηλάθσλ ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο.
13. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο (εθ’ όζνλ ππάξρεη).
14. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ ζεξµνθξαζίαο.
15. Έιεγρνο θνληξόι ζεξµνθξαζίαο.
16. Έιεγρνο θνληξόι πγξαζίαο (εθ’ όζνλ ππάξρεη).
17. Έιεγρνο αλεµηζηήξα.
18. Έιεγρνο θηλεηήξα αλεµηζηήξα.
19. Έιεγρνο αλεµηζηήξα ζπµππθλσηνύ.
20. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ ζπµππθλσηνύ.
21. Έιεγρνο θηλεηήξα αλεµηζηήξα ζπµππθλσηνύ.
22. Καζαξηζµόο ζπµππθλσηνύ εμσηεξηθώλ κνλάδσλ (ρεκηθόο).
23. Παξακεηξνπνίεζε & ξπζκίζεηο θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ.
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή ησλ εξγαζηώλ δηνξζσηηθήο
ζπληήξεζεο θαη άξζεο βιαβώλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη , εληόο 3 εξγάζηκσλ
εκεξώλ, αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε :


Γηα ην ζύλνιν ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ ηόζν θαηά ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνιεπηηθώλ
ζπληεξήζεσλ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεκεία,



Όζν θαη θαηά ηηο πεξηπηώζεηο επηδηνξζσηηθώλ ζπληεξήζεσλ θαη άξζεο βιαβώλ πνπ ηπρόλ
εκθαληζηνύλ, γηα ην ζύλνιν ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο, ηα αίηηα ηεο βιάβεο, ηηο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο,
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ηελ ώξα απνθαηάζηαζεο ηεο θαζώο επίζεο θαη πξνηεηλόκελεο ηερληθέο ιύζεηο γηα
κειινληηθή απνθπγή επαλάιεςεο ηεο βιάβεο.
Γ. ΣΙΜΔ
Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη αλά είδνο θαη σο γεληθό ζύλνιν, ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ.
Ο Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηό επί ηνηο εθαηό.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν
λόκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Γ. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΜΒΑΗ
Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κε ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο, από ην
Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ηνλ αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Οξγαληζκνύ, βάζεη ηεο νπνίαο ππνρξενύηαη
λα πξνζέιζεη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε δελ πξνζέιζεη εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ακέζσο ρακειόηεξε ηηκή.
ε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ζα ππνγξαθεί ηδησηηθό ύκθσλν
Δκπηζηεπηηθόηεηαο & Δρεκύζεηαο κεηαμύ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ αλαδόρνπ.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε ηζόπνζεο ηξηκεληαίεο δόζεηο από ηε Γ/λζε
Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Οξγαληζκνύ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (νδόο Γνκνθνύ 5, 4νο όξνθνο), αθνύ
πξνεγνπκέλσο ε αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβώλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πηζηνπνηήζεη κε ηε
ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γηα θάζε ηξίκελν.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, αθαηξνπκέλσλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα
ππνβάιιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Σηκνιόγην.
β) Δμνθιεηηθή απόδεημε, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο.
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Σ. ΟΡΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ
Καζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε απηήο, ν
αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε
ηξίηνπο νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ηπρόλ πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ρξήζεο πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ
ραξαθηήξα από ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη ακέζσο κε ηνλ αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο θεξύζζεηαη
έθπησηνο.
Η επηζηνιή απηή απνηειεί πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη δελ δεζκεύεη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ αλαδόρνπ,
κόλνλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Η παξνύζα πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (www.opekepe.gr).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΡΔΛΗ

Εζωηερική διανομή:
- Δ/νση Δ/κήρ & Οικ/κήρ Υπ/ξηρ - Τμήμα Λογιστηπίος & Πποϋπολογισμού τος Οπγανισμού
- Δ/νση Πληπουοπικήρ - Τμήμα Υποστήπιξηρ Σςστημάτων& Ευαπμογών

Δομοκού 5, T.K. 104 45, Αθήνα, Τηλ : 210-8802554, Τηλ/πία : 210-8802857

5

