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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόµενες εταιρείες, να υποβάλλουν την προσφορά τους, για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιµατιστικών µονάδων της ΟΛΘ ΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους που 

ακολουθούν.  

 

Α’ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείµενο  

1.1. Περιγραφή αντικειµένου 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µονάδων, οι οποίες βρίσκονται 

εγκατεστηµένες και λειτουργούν σε µηχανήµατα, οχήµατα καθώς και σε κτηριακές εγκαταστάσεις της ΟΛΘ 

ΑΕ, για ένα (1) έτος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στο Β’ µέρος της 

παρούσας.  

Το αντικείµενο της παρούσας υποδιαιρείται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

1η κατηγορία κλιµατιστικών µονάδων: 149 Κλιµατιστικές µονάδες (air-condition), που βρίσκονται επί των 

µηχανηµάτων και οχηµάτων της ΟΛΘ ΑΕ (επιβατηγά ή /και φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωτές, περονοφόρα 

ανυψωτικά µηχανήµατα, straddle Carriers {οχήµατα µεταφοράς-στοιβασίας containers}, κλπ). 

2η κατηγορία κλιµατιστικών µονάδων: 295 κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου (split unit), που 

βρίσκονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις, χώρους και γερανούς της ΟΛΘ ΑΕ.  

2. ∆ικαίωµα προαίρεσης (option) 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα, µετά από τη σύµφωνη δήλωση του Αναδόχου, να παρατείνει την παροχή  

υπηρεσιών για ένα (1) έτος µε τους ίδιους όρους. 

3. ∆ιάρκεια 

Για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση διάρκειας ενός 

έτους.  

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών, που 

ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη σχετική παροχή υπηρεσίας. 

4.1 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. Άδεια τεχνικού ψυκτικού ή Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων  σύµφωνα µε το Π.∆ 1/2013. 

2. Πιστοποίηση Χειρισµού ψυκτικών υγρών σε εφαρµογή του κανονισµού 517/2014 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

5. Περιγραφή διαδικασίας 

5.1 Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάθεση της σύµβασης θα γίνει ανά κατηγορία κλιµατιστικών µονάδων και  

βάσει της προσφερόµενης τιµής εφόσον πληρούνται οι γενικοί και τεχνικοί όροι της παρούσας.  

 

 



 

5.2 Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, για µία ή και τις δύο κατηγορίες 

κλιµατιστικών, το αργότερο µέχρι την 21/4/2020 στο Τµήµα Προµηθειών της ΟΛΘ ΑΕ µε e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση cathanasiou@thpa.gr, µε κοινοποίηση στο ptheologou@thpa.gr  

5.3 ∆ιευκρινήσεις 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: 

cathanasiou@thpa.gr µε κοινοποίηση στο ptheologou@thpa.gr το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

5.4 Ματαίωση – τροποποίηση διαδικασίας  

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης ή να αποφασίσει την επανάληψή της 

σε οποιοδήποτε στάδιο. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα, µε διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της 

διαδικασίας. 

6. Περιεχόµενο προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και 

περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

� Την οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, η οποία θα περιλαµβάνει: 

� Την τιµή µονάδας και τη συνολική τιµή προσφοράς σε ευρώ (€), χωρίς Φ.Π.Α. Η προσφερόµενη τιµή 

θα πρέπει να περιλαµβάνει κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες και αµοιβές προσωπικού συνεργείων. 

� Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 60 ηµέρες (από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών). 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

α)  Θα αναφέρονται τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου. 

β) Θα δηλώνεται ότι ο προσφέρον έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

� Στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου. 

� Άδεια τεχνικού ή άδεια Τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων  

� Πιστοποίηση χειρισµού ψυκτικών υγρών σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1/2013 και τον κανονισµό 57/2014 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζοµένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

7. Αντιπροσφορές  

Αντιπροσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προµήθειας 

8.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της ετήσιας αµοιβής, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 

όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προµηθευτή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

8.2 Τρόπος πληρωµής 

Το 70% της συνολικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αφού έχει ολοκληρωθεί µε 

επιτυχία η προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων και έχει εγκριθεί η αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση 

από την Αρµόδια ∆ιεύθυνση. Το υπόλοιπο τίµηµα και ο ΦΠΑ τιµολογίου θα καταβληθούν µετά το πέρας της 

ετήσιας περιόδου συντήρησης.  

 

 

 

 



 

Β’  ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Όροι για τη συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων της ΟΛΘ ΑΕ. 

 

1. Συντήρηση 1ης κατηγορίας -149 Κλιµατιστικές µονάδες (air-condition), που βρίσκονται επί των 

µηχανηµάτων και οχηµάτων της ΟΛΘ ΑΕ (επιβατηγά ή /και φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωτές, 

περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα, straddle Carriers {οχήµατα µεταφοράς-στοιβασίας containers}, 

κλπ). 

 

Η προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών των µηχανηµάτων – οχηµάτων θα πραγµατοποιείται τουλάχιστον 

µία φορά το χρόνο και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός σαράντα ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη 

σχετικής εντολής. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να εκτελέσει εργασίες περιοδικής συντήρησης και 

περισσότερες φορές το χρόνο προκειµένου να περιορίσει βλάβες – επισκευές.   

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγµατοποιούνται µε µέσα και εργαλεία του Αναδόχου. Τα αναλώσιµα όπως το 

οικολογικό καθαριστικό και οι απαραίτητες λιπαντικές ουσίες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα ψυκτικά µέσα που θα 

απαιτηθούν για την πλήρωση των συσκευών θα χορηγούνται από την ΟΛΘ ΑΕ, αφού ο Ανάδοχος έχει 

ενηµερώσει εγκαίρως την υπηρεσία για τις ποσότητες, τα είδη των ψυκτικών µέσων και για ποια µηχανήµατα 

– οχήµατα επακριβώς απαιτούνται. 

Ειδικότερα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που θα εκτελούνται στα κλιµατιστικά των οχηµάτων θα 

περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:  

� Έλεγχο – καθαρισµό φίλτρων αερισµού θαλάµου χειρισµού και ενηµέρωση για αντικατάσταση όταν ο 

καθαρισµός δεν είναι πλέον δυνατός.   

� Έλεγχο πληρότητας ψυκτικού µέσου και πλήρωση αν διαπιστωθεί ανεπαρκής ποσότητα 

� Έλεγχο σωληνώσεων και ψυκτικού κυκλώµατος για φθορές και πιθανές διαρροές, καθαρισµό, 

συντήρηση και επισκευή   

� Έλεγχο λειτουργίας συµπιεστή ψυκτικού κυκλώµατος, συµπλήρωση ή αντικατάσταση λιπαντικού 

µέσου 

� Καθαρισµό στοιχείων µε κατάλληλο, οικολογικό υγρό  

� Προσδιορισµό των ανταλλακτικών όπως ιµάντες, συµπιεστές, βαλβίδες εκτόνωσης, συµπυκνωτές κλπ, 

που χρήζουν αντικατάστασης 

� Καθαρισµό, λίπανση, έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων    

� Γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας συστήµατος  

Ο Ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης θα υποβάλλει στην ΟΛΘ ΑΕ, λεπτοµερή 

έκθεση στην οποία θα προσδιορίζονται οι ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης των 

µηχανηµάτων και αναλυτικές παρατηρήσεις σε όποια µηχανήµατα παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα, 

όπως η ανάγκη επισκευής µε χρήση ανταλλακτικού, η ύπαρξη διαρροής, η ανάγκη πλήρωσης µε ψυκτικό µέσο, 

ηλεκτρολογικές βλάβες, κλπ. 

 

2. Συντήρηση 2ης κατηγορίας – 295 κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου, 37 εκ των οποίων είναι 

θερµικής ικανότητας  >24.000 Βtu/h. 

295 κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου (split unit), που βρίσκονται εγκατεστηµένες και λειτουργούν 

σε µηχανήµατα καθώς και σε κτηριακές εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ. 

Η προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών των γραφείων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, 

περιλαµβάνει δύο τακτικές συντηρήσεις κατά τις ακόλουθες περιόδους : 

-    Συντήρηση θερινής περιόδου : από 1 Μαΐου  έως  20 Μαΐου και 

-    Συντήρηση χειµερινής περιόδου : από 1 Οκτωβρίου έως 20 Οκτωβρίου 

Θεωρείται ευνόητο ότι η χειµερινή συντήρηση θα γίνεται µόνο για τις συσκευές που παρέχουν και θέρµανση. 



 

Τα υλικά και εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία των συντηρήσεων (υγρά  καθαρισµού, 

φρέον, κλέµες, µονωτικές ταινίες κ.λ.π.) βαρύνουν το συντηρητή. 

Γενικά οι τακτικές συντηρήσεις θα περιλαµβάνουν τις εξής εργασίες : 

� Πλύσιµο, καθαρισµό και έλεγχο της εξωτερικής µονάδας. 

� Καθαρισµό εσωτερικού στοιχείου – ανεµιστήρα, πλύσιµο στοιχείου µε ειδικό οικολογικό χηµικό 

µικροβιοκτόνο και αρωµατικό υγρό. 

� Έλεγχο του ηλεκτρικού µέρους της µονάδας (Εσωτ. Και Εξωτ.), σύσφιξη κλεµών. 

� Έλεγχο των υγρών, µέτρηση και ρύθµιση των θερµοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας, ανίχνευση 

διαρροής ψυκτικού υγρού και έλεγχος σωληνώσεων. 

� Πλύσιµο, καθαρισµό και έλεγχο της εσωτερικής µονάδας. 

� Καθαρισµό εξωτερικού στοιχείου και λίπανση του ανεµιστήρα, πλύσιµο στοιχείου µε ειδικό οικολογικό 

χηµικό υγρό. 

� Καθαρισµό του σωλήνα απορροής των συµπυκνωµάτων. 

� ∆οκιµή λειτουργίας και έλεγχος του τηλεχειριστηρίου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε κλιµατιστική Μονάδα που συντηρεί και αφού ολοκληρώσει τις 

προβλεπόµενες εργασίες, να συµπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει ειδικό έντυπο «Φύλλο Συντήρησης και 

ρύθµισης Κλιµατιστικού Συστήµατος» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, το οποίο θα παραδίδεται στην Αρµόδια ∆ιεύθυνση της 

ΟΛΘ ΑΕ. Στις παρατηρήσεις του Φύλλου Συντήρησης, θα αναγράφονται ιδιαίτερα προβλήµατα που 

παρατηρήθηκαν στο προαναφερόµενο Σύστηµα, όπως η αγορά ανταλλακτικού λόγω επισκευής, η ύπαρξη 

διαρροής, η ανάγκη πλήρωσης µε ψυκτικό µέσο, ηλεκτρολογικές βλάβες, κλπ. 

3. Επισκευή κλιµατιστικών 

Στις υποχρεώσεις των συντηρητών περιλαµβάνεται και η επισκευή των κλιµατιστικών µονάδων που θα 

παρουσιάσουν βλάβη  µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της ανάθεσης. Ο µέγιστος 

αποδεκτός χρόνος απόκρισης σε αναγγελία βλάβης ανέρχεται σε 48 ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Η 

παροχή εργασίας από το συντηρητή θα περιλαµβάνεται στην ετήσια δαπάνη συντήρησης, ενώ το κόστος των 

απαιτούµενων ανταλλακτικών θα βαρύνει την ΟΛΘ ΑΕ. 

 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Φύλλο Συντήρησης 

2. Πρότυπη Οικονοµική Προσφορά 

                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  

                                                                                                            ΟΛΘ ΑΕ  

 

 

 

 

 

                                                          FRANCO NICOLA CUPOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α  Ηµεροµηνία Συντήρησης  Θέση Κλιµατιστικού / 

Γραφείο/Κτήριο   

Μάρκα Κλ. Μονάδος Serial Number Υπογραφή Όνοµα 

/Χρήστη 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

2. ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………………………. 

ΑΦΜ:……………………………..., ∆ΟΥ:………………………………. 

∆/ΝΣΗ:……………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………………………………. 

EMAIL:…………………………………………………………………… 

 

                          ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                    

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Ετήσια συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 

µονάδων οχηµάτων και µηχανηµάτων 

149   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

Ετήσια συντήρηση 

κλιµατιστικών 

µονάδων 

διαιρούµενου τύπου 

γραφείων και 

κτηριακών 

εγκαταστάσεων 

≤24.000 

btu/h 

258    

≥24.000 

btu/h 

37    

ΣΥΝΟΛΑ  295    

 

       ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ………………………………                                        

 

                                                           Θεσσαλονίκη,   ………………… 

                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




