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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου της βιβλιοθήκης
για το έτος 2022 με προϋπολογισμό 1.700 € (χιλίων επτακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0889 “Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού”.
Αντικείμενο της υπηρεσίας: (CPV: 50730000-1/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων, CPV: 50720000-8 / Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής
θέρμανσης).
Τεχνικές προδιαγραφές
Αναλυτικά η ετήσια συντήρηση αφορά :
Καθαρισμό στοιχείου, φτερωτής και φίλτρων εσωτερικών μονάδων F/C.
Έλεγχο ηλεκτρικών μερών εσωτερικών μονάδων F/C.
Καθαρισμό λεκανάκι εσωτερικών μονάδων και αποχέτευσης F/C.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας ΚΚΜ της βιβλιοθήκης.
Καθαρισμό εξωτερικής μονάδας ψύκτη καθώς και έλεγχο Freon και λαδιών ψύκτη .
Καθαρισμό όλων των στομίων των καναλάτων F/C.
Έλεγχο σωστής λειτουργίας μονάδων F/C.
Άδειασμα δικτύου νερού ψύξης, εναλλαγή βανών και επαναλειτουργία θέρμανσης.
Καθαρισμός και συντήρηση κυκλοφορητών.
Οι εργασίες ανά τρίμηνο θα είναι:
Kαθαρισμός στοιχείου και φίλτρων εσωτερικών μονάδων F/C .
Έλεγχο ηλεκτρικών μερών εσωτερικών μονάδων F/C .
Έλεγχο σωστής λειτουργίας μονάδων F/C.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας ΚΚΜ της βιβλιοθήκης
Έλεγχο σωστής λειτουργίας κυκλώματος ψύξης και θέρμανσης αντίστοιχα.
Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων όποτε ζητηθεί ή
χρειαστεί π.χ. περίπτωση αλλαγής ρυθμίσεων, διάγνωση προβλημάτων - βλαβών.
Δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν βλάβες και πλήρωση Freon καθώς και το κόστος αποκατάστασης
τους.

Μετά την συντήρηση, ο τεχνικός (ανάδοχος), είναι υποχρεωμένος να δίνει φύλλο ελέγχου
συντήρησης συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του υπευθύνου, έτσι
ώστε να διαπιστώνεται ότι, έχει γίνει η συντήρηση.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό
φάκελο την επίσημη προσφορά τους, (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας) μέχρι τις 23/5/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00.
Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 σε
απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη
προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Σημειώνεται ότι τον
ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Προς κάθε ενδιαφερόμενο
2. Αναρτητέα στο site της Βιβλιοθήκης (www.serrelib.gr)

