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Λαφριο, 19/06/2020 

 

Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ  

«Για την εκτζλεςη εργαςιών ςυντήρηςησ υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και προμήθεια νζου». 

Το ζργο αφορά ςτην εξαςφάλιςη των απαιτοφμενων ςυνθηκών λειτουργίασ τησ 

πιλοτικήσ γραμμήσ του ερευνητικοφ ζργου SMARTFAN που εκτελείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ H2020. 

 

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεςιϊν ή/και του παρεχόμενου ζργου.  

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΝΩΠΟΤ ΑΕΡΑ 

(4 Αντλίεσ θερμότητασ) Προαφλιο Νζου Μεταλλικοφ κτηρίου ΑΑ 

 (2 Κλιματιςτικζσ μονάδεσ νωποφ αζρα) Όροφοσ Νζου Μεταλλικοφ κτηρίου ΑΑ 

Χημικόσ καθαριςμόσ των εναλλακτϊν νεροφ – αζρα όλων των μονάδων. 

Καθαριςμόσ των φίλτρου νεροφ. 

Καθαριςμόσ και ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτήρων. 

Ζλεγχοσ πιζςεων λειτουργίασ , θερμοκραςιϊν και αιςθητηρίων. 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ των αντλιϊν in-line, θερμοφ-ψυχροφ φδατοσ 

Ζλεγχοσ αυτοματιςμοφ ςτον υποπίνακα κλιματιςμοφ. 

Περιλαμβάνεται,εάν απαιτηθεί, κόςτοσ ανταλλακτικϊν, εργαςιϊν επιςκευήσ, ψυκτικοφ 

υγροφ. 

 

Προςφερόμενη τιμή (1): 

 

 

2. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Π3 

Αποξήλωςη τησ υφιςτάμενησ αντλίασ θερμότητασ Carrier 30 PM-QP021. Προμήθεια και 

εγκατάςταςη νζασ αντλίασ θερμότητασ αντίςτοιχησ θερμικήσ και ψυκτικήσ ικανότητασ 

(ενδεικτικοφ τφπου Carrier30RQ021). 

Τδραυλική ςφνδεςη τησ νζασ αντλίασ με κατάλληλη τροποποίηςη του υδραυλικοφ δικτφου 

και όλα τα απαιτοφμενα μικροχλικά (αντικραδαςμικά ςωληνϊςεων, λυόμενοι ςφνδεςμοι, 

ςφαιρικοί διακόπτεσ κ.λ.π.) 

Αντικατάςταςη των απαιτοφμενων μικροχλικϊν (κλειςτοφ δοχείου διαςτολήσ, αυτομάτου 

πλήρωςησ κ.λ.π.) και ηλεκτρολογική ςφνδεςη τησ νζασ αντλίασ. 

 

Προςφερόμενη τιμή (2): 
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3. ΓΕΝΙΚΑ 

Για όλεσ τισ ανωτζρω εργαςίεσ περιλαμβάνονται οποιαδήποτε επιςκευή ή ανταλλακτικά, 

εάν απαιτηθοφν για τη λειτουργία των αντλιϊν θερμότητασ, - το κόςτοσ προςθήκησ ή 

αντικατάςταςησ του ψυκτικοφ υγροφ, εάν απαιτηθεί. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται τυχόν οικοδομικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςησ. 

 

Παρακαλοφμε να επιςτρζψετε ςυμπληρωμζνο το κείμενο με την οικονομική προςφορά 

ςασ, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο ςτα e-mail: info@ltcp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr 

Πληροφορίεσ για διευκρινίςεισ και επιτόπου αυτοψία (2292025316, 2292027581) κο Γ. 

Γκουλιϊνη ή Α. Χαδουμζλλη. 

 

Η ημερομηνία υποβολήσ των αιτήςεων ιςχφει για 10 ημζρεσ από την ημερομηνία 

ανάρτηςησ τησ δημοςίευςησ. Καταληκτική ημερομηνία 29/06/2020 και ώρα 16:00μ.μ.  

 

 

 

Με εκτίμηςη, 

 

Α. Χαδουμζλλησ 

Διευθυντήσ ΣΠΠΛ 
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