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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ FAN COIL ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ FAN COIL ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

σύμφωνα με: 

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Το υπ’αρ. 20REQ006816778 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης. 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 3250/03-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΓΚΥ469ΗΞΣ-

ΨΚΘ) 

 

1. Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εργασίες συντήρησης: 

• μίας (1) αντλίας θερμότητας & των (40) στοιχείων κλιματισμού (fan coil) του κτιρίου 

διοίκησης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

• (35) τεμ. Μονάδων split τοίχου εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων 9.000-24.000 BTU/H 

• (8) τεμ. Μονάδων split ντουλαπών εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων άνω των 40.000 

BTU/H 

 

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

Ψύκτης και Αντλία Θερμότητας (1 Κεντρική μονάδα) 

1. Καθαρισμός των συμπυκνωτών με νερό και αέρα από πίεση παρουσία χημικού υγρού. 

2. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 

3. Έλεγχος θερμικών. 

4. Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων νερού. 

5. Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή (αμπερομέτρηση ρύθμιση θερμικού). 

6. Έλεγχος λειτουργίας flow switch. 

7. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων. 

8. Έλεγχος και μέτρηση θερμοκρασιών νερού , πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση 

ψυκτικού υγρού (εάν απαιτηθεί θα χρεώνεται επιπλέον). 

9. Έλεγχος παροχής νερού του κυκλοφορητή. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Ηράκλειο, 21.08.2020 

Αρ. Πρωτ.: 4926 

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
 

mailto:info@portheraklion.gr
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10. Έλεγχος και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο 

του μηχανήματος 

11. Έλεγχος βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών). 

12. Έλεγχος ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση. 

13. Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του μηχανήματος. 

Fan coil (40 τεμ.) 

1. Έλεγχος της κατάστασης των στοιχείων των εσωτερικών μονάδες με απομάκρυνση και 

καθαρισμό εφ’ όσων και όπου απαιτείται. 

2. Καθαρισμός φίλτρων αέρα. 

3. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων αποχέτευσης. 

4. Έλεγχος λεκανών συμπυκνωμάτων. 

5. Απαραίτητοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και σφίξιμο επαφών. 

6. Μεταγωγή οργάνων αυτοματισμού χειμώνα-θέρους. 

7. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού. 

8. Έλεγχος στεγανότητας δικτύων. 

9. Καθαρισμός – Απόφραξη όλων των σωληνώσεων που συνδέουν τα fan coil με την 

κεντρική μονάδα 

Λοιπές κλιματιστικές μονάδες split (35 τεμ τοίχου – 8 τεμ.ντουλάπες) 

1. Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία 

χημικού υγρού. 

2. Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό. 

3. Καθαρισμό φίλτρου αέρα. 

4. Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων. 

5. Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων και στερέωση των σωλήνων αποχέτευσης. 

6. Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού 

υγρού αν απαιτείται. 

7. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 

8. Έλεγχο χειριστηρίου, ρελέ, χρονοδιακόπτη εκκίνησης, ασφαλιστικών διατάξεων για 

HP/LP, και έλεγχο επαφών και γενικά αυτοματισμών. 

9. Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εσωτερικής και 

εξωτερικής μονάδας θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 

της Ε.Ε. Ιδιαίτερα για τις εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

απολυμαντικό-βακτηριοκτόνο και καθαριστικό υγρό με ήπια οσμή, χωρίς επιθετικές 

αναθυμιάσεις. Θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. 

10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποιο μηχάνημα, θα 

ενημερώνετε η Υπηρεσία για το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εφόσον 

εγκριθεί, η ανάδοχος εταιρεία θα προβαίνει στην αποκατάστασή της . 

 

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται τα κτίρια του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο 

Ηράκλειο Κρήτης 
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3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενό. Οι εργασίες θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν από άτομο που θα διαθέτει άδεια Αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή ανώτερη. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 

μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, 

στο Λιμάνι Ηρακλείου. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

6. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού ή ανώτερη σε ισχύ, για το άτομο που θα πραγματοποιήσει τις 

εργασίες συντήρησης. 

2. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

3. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα των υπηρεσιών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

7. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

8. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, 

προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών, την Δευτέρα 31 Αυγούστου2020 και ώρα 11:15 π.μ. στα 

Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των 

υποψηφίων προμηθευτών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  

 

9. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την επέλευση 

των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) 

ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 

δικαιολογητικά, ήτοι: 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, 

ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. 

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση 

κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

10. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδίδεται βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.  

Στοιχεία πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο παραλαβής. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.: 

α) Τιμολόγιο. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, 

του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση 

αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3,6%) 

 

11. Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που 

δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και 

να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας  οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 

αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 
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12. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Λυριντζάκη 

Σταύρου, Τηλ.: 2810 338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 

 

Μηνάς Παπαδάκης  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ FAN COIL ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

Προσφερόμενη τιμή ολογράφως 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ο Προσφέρων 

 

ΑΔΑ: ΨΔ1Μ469ΗΞΣ-8ΝΦ
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