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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
Φ.600.1/247/133475/.1255   
 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΠΙΕΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

CPV 42512500-3 

 

1. Εισαγωγή 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζπκπηεζηή θιηκαηηζηηθήο 
κνλάδαο πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο αίζνπζαο νπιηηψλ ζην εζηηαηφξην Μ-626.    

2. Απαιτήσειρ 

2.1  Γενικέρ Απαιτήσειρ 

2.1.1 Ο ζπκπηεζηήο ζα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο, επθήκσο γλσζηνχ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

2.1.2 Θα θαηαζθεπάδεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά βάζεη ησλ 
νδεγηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ57/2010, ΦΔΚ Α’ 97/25-06-2010, θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε 
CE.  

2.2  Σεσνικά Υαπακτηπιστικά 

2.2.1 Η θιηκαηηζηηθή κνλάδα ηεο νπνίαο ν έλαο ζπκπηεζηήο 
αληηθαζίζηαηαη, είλαη ε CARRIER 50GH28Y9 κε ςπθηηθή ηθαλφηεηα 78,6KW θαη 
ζεξκηθή ηθαλφηεηα 84,1KW, ε νπνία βξίζθεηαη ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ Μ-626 
(εζηηαηφξην ηξαησληζκνχ).  

2.2.2 Ο θαηλνχξγηνο ζπκπηεζηήο ζα είλαη θαηάιιεινο ψζηε ε 
θιηκαηηζηηθή κνλάδα λα απνδίδεη ηφζν ζηελ ςχμε φζν θαη ζηε ζέξκαλζε ηα 
πξνβιεπφκελα.  

2.2.3 Ο ζπκπηεζηήο ζα είλαη scroll θαη ζα ιεηηνπξγεί ζηα 400V/3ph/50Hz. 
Η νλνκαζηηθή ςπθηηθή ηθαλφηεηά ηνπ ζα είλαη 43,1KW, κε COP=3,16 θαη 
EER=10,8. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ζα είλαη ΙΡ54.  

2.2.4 Δπηπιένλ, ν ζπκπηεζηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο παξαθάησ 
νδεγίεο θαη ηα πξφηππα: 
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α/α Οδεγίεο – Πξφηππα  

1 Pressure Equipment Directive 2014/68/EU  
EN 14276-1:2006+A1:2011 

Pressure equipment for 
refrigerating Systems and 
heat pumps – Part1: Vessels-
General requirements. 

2 Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014 
 
 
 
EN 60335-2-34:2013 

Household and similar 
electrical appliances – Safety 
–Part 1: General 
requirements. 
 
Household and similar 
electrical appliances – Safety 
– Part 2.34: Particular 
requirements for motor 
compressors. 

3. Τποβολή εγγπάυων για αξιολόγηση –παπαλαβή 

3.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
εγρεηξίδην κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκπηεζηή θαη ζα δειψλεη ηνλ ρξφλν 
εγγχεζεο.   

3.2 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ παξαιαβή   
νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ππεχζπλε 
δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ηνπ ζπκπηεζηή. 

4. Εγκατάσταση σςμπιεστή 

4.1. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη θαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ 
εξγαζηψλ:  

4.1.1. Απνμήισζε ηνπ παιαηνχ ζπκπηεζηή, θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ηνπ ζηε δηαρείξηζε αρξήζησλ ηνπ ΠΒΚ εληφο 115 ΠΜ. 

4.1.2. Μεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
ζπκπηεζηή θαη ζχλδεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

4.1.3. Πιήξσζε κε θαηάιιειν ςπθηηθφ πγξφ. 
 

4.2 Η θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα παξαδνζεί ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

5. Διάυοπα 

5.1. ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζπκπηεζηή, ηνπ 
ςπθηηθνχ πγξνχ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξάθν 4 
θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ: 
   5.1.1 Η πξνζθφκηζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, 
πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
ζπκπηεζηή. 

5.1.2 Η πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ (π.ρ. γεξαλφο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
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5.1.3 Η απφδνζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαζαξνχ κεηά ην ηέινο ησλ 

εξγαζηψλ.   

5.1.4 Η ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν σο 
πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

5.2 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ αξκφδην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία άδεηεο.  

5.3 Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ έιεγρνη θαη δνθηκέο 
παξνπζία αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ.  

5.4 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 
ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο (CARRIER) πξνθεηκέλνπ λα ηνπ πξνηείλεη ηνλ 
ελδεδεηγκέλν ζπκπηεζηή.  

6. Εκτιμώμενη αξία  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

Σξηθαζηθφο 
ζπκπηεζηήο γηα 
θιηκαηηζηηθή 
κνλάδα 
αέξα/αέξα 
εληαίνπ ηχπνπ, 
CARRIER 
78,6ΚW – 
ΦΤΚΣΙΚΟ 
ΤΓΡΟ R438 

TEM 1 2.425,00 2.425,00 

Φπθηηθφ πγξφ 
R438 

ΚΙΛ 10 45,00 450,00 

Δξγαζία 
αληηθαηάζηαζεο 
ζπκπηεζηή θαη 
ηνπνζέηεζε 
θξένλ ζε 
θιηκαηηζηηθή 
κνλάδα 
εζηηαηνξίνπ 
ζηξαησληζκνχ 

ΣΔΜ 1 750,00 750,00 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) 3.625,00 
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7. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Τ. Μαξθεηάθε Αηθαηεξίλε Γ΄ ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ηει. 

2821026903, suppdivision@namfi.gr. 

 

      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 

mailto:suppdivision@namfi.gr

