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ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ».
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ ΔΟΣ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Λ. 1565/50, φπσο θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 1624/51 θαη κε ηηο κεηαγελέζηεξεο
ηξνπνπνηήζεηο ηζρχεη ζήκεξα.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2160/1993 (Φ.Δ.Θ. 118/Α΄/19-7-1993) «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σα άξζξα 6,7,8 θαη 9 ηνπ Λ. 3878/2010 (Φ.Δ.Θ. 161/Α/20-09-10) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ».
4. Σν Π.Γ. 343/2001 (Φ.Δ.Θ. 231/Α/11.10.01) «Οξγαληζκφο δηάξζξσζεο Τπεξεζηψλ Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ».
5. Σν Π.Γ. 186/2009 (Φ.Δ.Θ. 213/Α/7.10.09) πεξί ζπγρψλεπζεο ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ.
6. Σελ ππ’ αξηζ. 2626/16-02-2011 απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Φ.Δ.Θ.
36/ΤΟΓΓ/18-02-2011, φπσο δηνξζψζεθε κε ην Φ.Δ.Θ. 50/ΤΟΓΓ/01-03-2011), πεξί
θαηάξγεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 21902/30-12-2009 απφθαζεο Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ θαη δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.).
7. Σελ ππ’ αξηζ. 115/16-3-11 (Φ.Δ.Θ. 485/Β΄/29-3-11) απφθαζε Γ.. Δ.Ο.Σ. πεξί κεηαβίβαζεο
αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ../Δ.Ο.Σ. ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ.
8. Σνλ Λ.2362/ΦΔΘ 247/Α/27-11-1995 πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Θξάηνπο θ. ά., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Λ. 3871/ΦΔΘ 141/Α/17-82010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» θαη εηδηθφηεξα κε ηα άξζξα 20-23 απηνχ.
9. Σνλ Λ. 2286/ΦΔΘ 19/Α/1-2-1995 θαη ην Π.Γ. 118/ΦΔΘ 150/Α/10-7-2007 πεξί πξνκεζεηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ.
10. Σνλ Λ. 3861/ΦΔΘ 112/Α/13-7-2010 πεξί ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν / πξφγξακκα
«Γηαχγεηα».
11. Tελ ππ’ αξ. 35130/739/ΦΔΘ 1291/Β/11-8-2010 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί
αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Λ. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε
έξγσλ.
12. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ ζηo θηίξηo ηεο νδνχ Α. Σζφρα 7
θαη ζην θηίξην ηεο Γ. Αξενπαγίηνπ 18-20
13. Σνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. έηνπο 2012 θαη ηνλ θ.α.ε. 0863
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14. Σελ ππ’ αξηζ. 512477/21-5-2012 (ΑΓΑ:Β49469ΖΗΕ-ΘΘΕ) απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ΔΟΣ
γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

Θη εγθξίλνπκε :

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ

α) Σελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή.
β) Σν θείκελν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ ζε πξφρεηξν
δηαγσληζκφ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ην νπνίν ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δ.Ο.Σ. γηα πέληε (5) ζπλερφκελεο εκέξεο.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ ζηνλ
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, Αλαζηαζίνπ Σζφρα 7, Σ.Θ. 115 21, Ακπειφθεπνη, Αζήλα,
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ,– ΓΔΛΗΘΟ ΠΡΩΣΟΘΟΙΙΟ (1νο φξνθνο), ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 6-72012 θαη ψξα 10:00 π.κ.. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη
ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.
δ) Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 9-7-2012 θαη ψξα 10:30 π.κ.
ε) Σε δηάζεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 8.000 € (νθηψ ρηιηάδσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ γηα ηελ αλσηέξσ ζπληήξεζε, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ θ.α. 0863 ηνπ ηαθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 .
Δπηζπλάπηεηαη ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΟΙΔΣΟ
Αθξηβέο αληίγξαθν

Γ. Ληάζεο
ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΟΚΖ :
Απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε:
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δ.Ο.Σ.
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεία
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο, Πξνκεζεηψλ & Βηβιηνζήθεο
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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) δηελεξγεί πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ
ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζηελ νδφ Α. Σζφρα 7 θαη
ζηελ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 18-20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα δελ ζα ππεξβεί ηηο νθηψ
ρηιηάδεο επξψ (8.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. .
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπ Γεληθνχο θαη εηδηθνχο Όξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οποιεζδήποηε διεσκρινήζεις επί ηοσ διαγωνιζμού θα αναρηώνηαι ζηη ιζηοζελίδα ηοσ
Δ.Ο.Σ. www.visitgreece.gr
ΓΔΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
Ο/Οη Αλάδνρνο/ Αλάδνρνη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη άξηζην ηφζν απφ απφςεσο ηερληθήο
θαηαξηίζεσο (πηπρία), φζν θαη απφ απφςεσο ζπκπεξηθνξάο θαη ζα ηεξεί ππνρξεσηηθψο ηνπο
θαλφλεο αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο λφκνπο ηνπ
Θξάηνπο.
Όιεο νη εξγαζίεο ειέγρνπ ζπληεξήζεσο θαη ησλ επηζθεπψλ πνπ ζα απαηηνχληαη, ζα εθηεινχληαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηηο
ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηνπ ΔΟΣ. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζε
πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ λα πξνζέξρεηαη κε ην ζπλεξγείν ηνπ ζηνλ ΔΟΣ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εληφο 24ψξνπ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο ηνπ.
Οπνηεζδήπνηε βιάβεο ή αληηθαηαζηάζεηο πιηθψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζα πιεξψλνληαη απφ ηνλ ΔΟΣ κε βάζε ην ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ εηδηθή επηηξνπή ηνπ ΔΟΣ ζα βεβαηψλεη ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο επηζθεπήο θαη ζα εγθξίλεη ηελ ηηκή
αγνξάο ησλ πιηθψλ. Δθφζνλ νη βιάβεο απηέο πξνθιήζεθαλ απφ θαθνηερλία ή αδέμην ρεηξηζκφ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ν ζπληεξεηήο ππνρξενχληαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο
κε δηθά ηνπ πιηθά θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
εξγνδνηηθέο ππνρξεψζεηο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κε ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηελ επζχλε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνηείλεη θαη φπνηα άιιε ζρεηηθή εξγαζία
απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ
ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ
1. Περιγραθή εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού ζηο κηίριο οδού Α. Σζότα 7
Θαλαιάηα νξνθήο ηεκ. 163
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Δμσηεξηθά κεραλήκαηα V.R.V ηεκ. 34
SPLIT UNIT ηεκ. 6
F.C.U. δαπέδνπ ηεκ. 14
Θιηκαηηζηηθέο Κνλάδεο LENOX ηεκ. 3
Αλεκηζηήξεο λσπνχ (κε πξνθίιηξν θαη ζαθφθηιηξν) ηεκ. 7
Αλεκηζηήξαο απφξξηςεο ηεκ. 12
VAM ηεκ. 1
Απηφλνκα κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ ηχπνπ ληνπιάπαο ηεκάρηα 6
2. Περιγραθή εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού ηύποσ V.R.V. ζηο κηίριο οδού Γιονσζίοσ
Αρεοπαγίηοσ 18-20
Θαλαιάηα V.R.V. νξνθήο ηεκ. 3
Θαζέηεο νξνθήο V.R.V. ηεκ. 3
Σνπηθή θιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δαπέδνπ V.R.V. ηεκ 1
Κνλάδεο αεξηζκνχ κε ελαιιάθηε ηεκ. 2
Θεληξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ ηεκ 1
Β ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΩΛ ΔΡΓΑΗΩΛ
1. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθψλ κνλάδσλ πνπ πεξηιακβάλεη:
Ρχζκηζε – έιεγρν πξεζνζηαηψλ
Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή (ιάδηα, αληίζηαζε θάξηεξ)
Έιεγρν αλεκηζηήξα
Έιεγρν-πιήξσζε κε ςπθηηθφ πγξφ
Έιεγρν-θαζαξηζκφ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ
Έιεγρν-θαζαξηζκφ ειεθηξηθψλ κεξψλ (ξειέ θιπ)
Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ
Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο.
2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθψλ κνλάδσλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
Θαζαξηζκφ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ
Θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ
Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο θαη ζαθφθηιηξσλ, ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θάζε 3 κήλεο.
Θαζαξηζκφ πηεξπγίσλ ηνπξκπίλαο αλεκηζηήξα
Γξαζάξηζκα θνπδηλέησλ-εδξάλσλ αλεκηζηήξα
Θαζαξηζκφο θίιηξσλ χδαηνο.
Έιεγρν ζεξκνζηάηε ρψξνπ.
Ιίπαλζε αληιηψλ (φπνπ απαηηείηαη)
3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, δηθηχσλ ζπκππθλσκάησλ, πγξνχ θαη αεξίνπ κέζνπ, αεξαγσγψλ,
ζηεξηγκάησλ αεξαγσγψλ, κνλψζεσλ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ (δηαθξάγκαηα, fire
dampers, ζηφκηα θ.ι.π.)
4. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, θπθισκάησλ απηνκαηηζκψλ, ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, ειεθηξηθψλ κνλάδσλ θ.ι.π. θαη ζπληήξεζε απηψλ.
5. Έιεγρνο ζπκπηεζηψλ, γηα ηπρφλ δηαξξνέο ιαδηνχ θαη αζπλήζηζην ζφξπβν. Έιεγρν γηα ηε
ζσζηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη πηέζεσλ. Έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ελδεηθηηθψλ ιακπηήξσλ θαη alarms.
6. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο θαη ζθίμηκν φισλ ησλ θιαληδψλ, παξεκβπζκάησλ, θνριηψλ,
πεξηθνριίσλ ησλ θπθισκάησλ θαη θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ.
7. Δμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ .
8. Θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε αεξαγσγψλ γηα κηα θνξά.(ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ηεο
απνιχκαλζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΔΟΣ).
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Δθφζνλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηάζρεηε παξαθαινχκε λα απνζηείιεηε ζθξαγηζκέλε θιεηζηή
πξνζθνξά ε νπνία λα θαηαηεζεί ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ ΔΟΣ ζην γξαθείν 1.17 ζηνλ
πξψην φξνθν κε ηελ έλδεημε:
ΠΡΟ ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΣΟΤΡΗΚΟΤ
ΣΚΖΚΑ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ ΚΔΡΗΚΛΑ
« Προζθορά για ηον πρότειρο μειοδοηικό διαγωνιζμό για ηην ζσνηήρηζη ηων
κλιμαηιζηικών μητανημάηων ηων εγκαηαζηάζεων ηοσ ΔΟΣ»
ΠΡΟΟΥΖ ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΟΗΥΣΔΗ
θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Α) ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
Β) ζσνοδεσηική επιζηολή, σπόδειγμα ηης οποία επιζσνάπηεηαι,
Οι προζθορές θα πρέπει να καηαηεθούν ηο αργόηερο μέτρι ηην 6-7-2012 και ώρα
10:00 π.μ.
Τπόδειγμα
σνοδεσηική επιζηολή προζθοράς
Αζήλα, ...........…………
ΠΡΟ: Δ.Ο.Σ.
Σζφρα 7
ΣΘ 115 21, ΑΘΖΛΑ
Aμηφηηκνη…
χκθσλα κε ηε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν:
«Πρότειρος μειοδοηικός διαγωνιζμό για ηην ζσνηήρηζη ηων κλιμαηιζηικών
μητανημάηων ηων εγκαηαζηάζεων ηοσ ΔΟΣ», ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηελ πξνζθνξά
καο θαη δηλώνοσμε σπεύθσνα φηη ε πξνζθνξά καο πιεξεί φινπο ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο
φξνπο ηεο ππ’ αξηζ…………………. πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.

Λφκηκνο εθπξφζσπνο

Θέζε Τπνγξαθήο
ηνηρεία Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο:...............................................................
Ολνκαηεπψλπκν:........................................................................................................
Σειέθσλν: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................

