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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης υποβολής ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών  
Συντήρησης Κλιματιστικών Μηχανημάτων Κτιρίου Μ.Τ.Ν. επί της οδού Γλαδστωνος 1-1Α 
για ένα (1) έτος, με το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον Έτος.  

1. Σας γνωρίζουμε ότι το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν)  προτίθεται να 
αναθέσει την συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των κλιματιστικών 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) του κτιρίου 
ιδιοκτησίας Μ.Τ.Ν επί της οδού Γλάδστωνος 1-1Α στην Αθήνα, με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ως ακολούθως: 

α. Πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού. 

(1).Μονάδες εξωτερικές (πύργοι ψύξεως) τεμ. 4 : MITSUBISHI 

ELECTRIC PUHY-250 YMF-8. 
(2).Κλιματιστικά δαπέδου τεμ 24 : MITSUBISHI ELECTRIC RFFY-

R40VLEM.  
(3).Κλιματιστικά οροφής τεμ 4:   MITSUBISHI ELECTRIC DCFY-63VGH. 

β. Αυτόνομα κλιματιστικά 
    
(1). ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ MITSUBISHI MUZ GA 35VA       τεμ 2   
(2). ΕΚΟΕΜΝ GENERAL  AOG17RNA τεμ 1 
(3). ΤΜΗΜ ΕΚΟΕΜΝ PANASONIC: CU-SA9CUPS τεμ 1 
(4). ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ SKYTEC JHP3G-12 τεμ 2 
  MITSUBISHI  SRC35ZDW τεμ 1 
(5). ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΟΕΜΝ DYNAMIC FQ12RE τεμ 1 
(6). ΔΙΕΥΘ ΕΚΟΕΜΝ DYNAMIC: FQ12RE τεμ 1 
(7). ΑΙΘ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ                 PANASONIC   CU-

PW12CKE 
τεμ 1 

(8). ΤΠΝ DYNAMIC: FQG12RE τεμ 1 
(9). ΓΡΑΜ.ΓΕΝΙΚΟΥ PANASONIC CS-PW9CKE τεμ 1 
(10). ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ FUJITSU AOYR24LCC τεμ 1 
  MITSUBISHI PKH-2GKLH            τεμ 1 
(11). ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ            PANASONIC CS-PW12CKE τεμ 1 

 

2.  Η σύμβαση ανάθεσης  θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημέρα υπογραφής της  με  
δικαίωμα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους (εφόσον δεν εναντιωθεί εγγράφως 
κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη) και με ποσοστό αναπροσαρμογής ίσο με την τιμή 
της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού, του αμέσως προηγούμενου έτους και θα 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται 
σε δώδεκα (12) μηνιαίες επισκέψεις από τις οποίες: 

         α  Δέκα (10) περιοδικής συντήρησης για τον καθαρισμό φίλτρων και 
γενικότερο έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων  και 



         β.  Δύο (2) περιοδικής συντήρησης πριν από την έναρξη της χειμερινής-
θερινής περιόδου, κατόπιν συμφωνίας , στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω:  

  (1) Καθαρισμός στοιχείων εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό fresh  forse    

           mantek -Καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρων εσωτερικών  μονάδων.  

             (2) Καθαρισμός αποχετεύσεως εσωτερικών μονάδων. 

             (3) Καθαρισμός εξωτερικών μονάδων με χημικό υγρό koil klenz  mantek.  

             (4) Έλεγχος ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοματισμών  μηχανημάτων.      

             (5) Έλεγχος φόρτισης ψυκτικού υγρού μηχανημάτων. 
             (6) Γενικότερος έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων (μέτρηση θερμο-  
                      κρασίας εισόδου-εξόδου αέρος). 
 

3. Οι ενδιαφερόμενοι αφού διενεργήσουν αυτοψία και έλεγχο στα 
προαναφερόμενα κλιματιστικά και λάβουν υπόψη τους τύπους των μηχανημάτων, 
καθώς και των όρων του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται  στο παρόν, 
καλούνται να αποστείλουν σχετική οικονομική  προσφορά μέχρι 03/10/16 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου. 
 

4. Εφόσον μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών εγκριθεί από το 
ΔΣ/ΜΤΝ η ανάθεση του έργου αυτού, με νεότερο έγγραφο θα γνωστοποιηθούν τα 
ακόλουθα : 

 α. Ο χρόνος προσέλευσης του μειοδότη για αμοιβαία υπογραφή της 
σύμβασης (Ιδιωτικού Συμφωνητικού) 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική ταυτοποίηση  της 
δαπάνης. 
 

 5.    Επισημαίνεται ότι επί του πληρωτέου ποσού της αμοιβής εργασίας 
παρακρατείται φόρος 8% για εταιρείες και 20% για φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το 
Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ. στ'.  
 

6.        Πληροφορίες/Διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης 
Περιουσίας του Ταμείου στα τηλέφωνα 210-3322035, 210-3322040 καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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