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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                          Αθήνα,     14/05/2020 

                        Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5846 

ΤAMEΙO ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΤΜΗΜΑ            :  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                 

Ταχ. Διεύθυνση  :  Ε. Βενιζέλου  57                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ταχ. Κώδικας     :  105  64, Αθήνα                                                            

Πληροφορίες      :  Τμήμα  Προμηθειών                                                                           

Τηλέφωνο           :  210 -3722500-593                                                             

E-mail επικ.        : tmima-promitheiwn@tap.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 85 κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του 

ΤΑΠ, μέχρι ποσού 3.100,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί 

στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης 85 κλιματιστικών μονάδων στην κεντρική Υπηρεσία 

ΤΑΠ, στα εργαστήρια Ρέντη και στα εκδοτήρια του πωλητηρίου Ακρόπολης, μέχρι ποσού 

3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Για το σκοπό αυτό, με την υπ. αριθμ. 15η/19.3.2020 (θέμα 14ο) απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου  ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την 

υποβολή προσφοράς για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μέχρι ποσού 3.100,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Τα τεμάχια και το είδος των κλιματιστικών μονάδων ανά σημείο ενδιαφέροντος είναι τα εξής: 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κεντρική Υπηρεσία, Πανεπιστημίου 

57, Αθήνα 

11 τοίχου στον 2ο 

όροφο και  39 τοίχου 

στον 4ο όροφο 

50 

Κεντρικές αποθήκες – εργαστήρια,  

Αθήνας 10, Αγ. Ι. Ρέντη 

11 τοίχου, 15 οροφής 

– δαπέδου και 6 

ντουλάπα 

32 

Εκδοτήρια Ακρόπολη, 

Ροβέρτου Γκάλη, Αθήνα 
3, το 1 τύπου split 3 

ΣΥΝΟΛΟ 85 

 

 

 

 

Η συντήρηση των παραπάνω κλιματιστικών μονάδων θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του 

Συντηρητή, αυστηρά κατά τις πρωινές ώρες, δηλαδή από 07:00 έως 15:00, εκτός από περιπτώσεις 

αδυναμίας συντήρησης τις πρωινές ώρες και πάντα σε συνεννόηση με το συγκεκριμένο Τμήμα.  

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

 

1. Πλύσιμο – καθαρισμός εσωτερικής μονάδας (φίλτρα, εσωτερικό ανεμιστήρα, στοιχείο, 

κλπ.). 

2. Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο του στοιχείου, με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό 

και έλεγχο της σωστής απορροής των συμπυκνωμάτων. Το υγρό που θα χρησιμοποιηθεί 

θα πρέπει να τηρεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και να διακινείται 

με Άδεια του Ε.Ο.Φ. 

3. Έλεγχος και καθαρισμός του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας. 

4. Μέτρηση πιέσεων και προσθήκη ψυκτικών υγρών, όπου απαιτείται. 

5. Καθαρισμός στη σκάφη αποχέτευσης και τη σωλήνα αποχέτευσης. 

6. Παράδοση μονάδων σε σωστή λειτουργία. 

 

 

Επιπλέον, στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού (χημικά, λιπαντικά) και 

ανταλλακτικά μικρής αξίας, όπως ιμάντες και υλικά φίλτρων αέρος. 

 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 50730000-1 (Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων). 

 

Κριτήρια για την ανάθεση της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη   

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των εργασιών και η 

διασφάλιση της παροχής και της ποιότητας της ζητούμενης υπηρεσίας. 
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Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα κάτωθι: 

 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την περιγραφή των 

εργασιών/υπηρεσιών. 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τη συνολική τιμή της προσφοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., καθώς και το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πλήρη παροχή της υπηρεσίας συντήρησης ή 

επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας. 

Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών ορίζεται στους δύο (2) μήνες από την ημέρα 

δημοσίευσης του παρόντος στην ιστοσελίδα www.tap.gr. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 

γραφείο πρωτοκόλλου της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, Ελ. 

Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, Αθήνα, 4ος όροφος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 

δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα www.tap.gr, με την ένδειξη: 

«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 85 κλιματιστικών 

μονάδων για τις ανάγκες του ΤΑΠ , μέχρι ποσού 3.100,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.» 

υπόψη της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης 

Αναλώσιμων & Πάγιων Ειδών  

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα που αφορούν τις παρούσες 

προδιαγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [tmima-promitheiwn@tap.gr] ή στο τηλ. 

2103722500-593. 

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η πληρωμή από το Ταμείο μας γίνεται επί πιστώσει και η 

διαδικασία μέχρι την τελική πληρωμή διαρκεί περίπου ένα (1) μήνα από την οριστική παραλαβή 

της προμήθειας. 

 

 

Η Προϊσταμένη  

του Τμήματος Λογιστηρίου 

 

 

 

 

 

 

       Β. Παπατρέχα 

Η Αναπλ.  Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Διοικητικού 

 

 

 

 

 

 

            Δ. Βαβουράκη 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  

του ΤΑΠ 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Νταής 

 

 

 

http://www.tap.gr/



