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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη   
Τηλέφωνο: 2613 600163 
Fax : 2610 423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr                                                     

              Πάτρα, 31/10/2016 

 
              Αριθ.Πρωτ.:196852 
 
 
 
 
 

 
  
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο  
                κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων  
                για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.»  

 
Η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α107/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ», 
ως ισχύει. 

2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Κοινό Λεξιλόγιο 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV). 

5. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του Ν.3871/2010  (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το 
άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

9. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαίσιο 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν  περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 

10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
& Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

11. Της υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης Υπ. Οικονομίας, με την οποία 
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη 
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. 

12. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει. 
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13. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

14. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία 

έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

16. Του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

17. Της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του άρθρου 
56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα από τον 
αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή. 

18. Της αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

19. Τις υπ’ αριθ. 182086/17-10-2016 (ΑΔΑ : 7ΜΓ0ΟΡ1Φ-Π5Ν, ΑΔΑΜ : 16REQ005284301) και 
182091/17-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΖΔΓΟΡ1Φ-ΦΦΑ, ΑΔΑΜ : 16REQ005284301) αποφάσεις 
δέσμευσης πίστωσης για το ποσό των 13.000,00 και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα, στους Ε.Φ. 
071 & 073 και Κ.Α.Ε. 1712 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης. 

20. Το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. ως κατωτέρω : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τμχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ)  

 
Κ.Α.Ε 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 –ΝΟΜΟΣ 
ΑΧΑΙΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

9000BTU 2 

3.250,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

12000BTU 1 

18000BTU 1 

24000BTU 1 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

9000BTU 1 450,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ : 
Κλιματιστικό μηχάνημα 

 
CPV : 39717200-3 

9000BTU 1 

1.550,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

12000BTU 2 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

9000BTU 1 

1.800,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

12000BTU 1 

18000BTU 1 

ΟΜΑΔΑ 5 – ΝΟΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

9000BTU 4 1.800,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
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ΟΜΑΔΑ 6 – ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

12000BTU 1 550,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

ΟΜΑΔΑ 7 – ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

12000BTU 4 2.200,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

ΟΜΑΔΑ 8 – ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

9000BTU 6 

3.250,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

12000BTU 1 

ΟΜΑΔΑ 9 – ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ : 

Κλιματιστικό μηχάνημα 
 

CPV : 39717200-3 

12000BTU 1 

3.150,00 

 
1712 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

18000BTU 2 

24000BTU 1 

              
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 1712. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή 
για τμήμα της προμήθειας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά 
ομάδα), με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. 
 
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει 
εφάπαξ εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στις 
διευθύνσεις των Υπηρεσιών (όπως αυτές υποδειχθούν από την Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα 
Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού). Οι υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν βρίσκονται :  
Ομάδα 1  Πάτρα – Καλούσι -Κάτω Αχαΐα, 
Ομάδα 2  Τρίπολη, 
Ομάδα 3  Μεσολόγγι, 
Ομάδα 4  Ναύπλιο, 
Ομάδα 5  πόλη Ζακύνθου, 
Ομάδα 6  πόλη Κέρκυρας, 
Ομάδα 7  Αργοστόλι, 
Ομάδα 8  Κόρινθος-Κιάτο-Νεμέα, 
Ομάδα 9  Καλαμάτα-Μελιγαλάς-Κυπαρισσία ή Γαργαλιάνοι 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Η παράδοση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως του 
προμηθευτή  με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη 
σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  με φροντίδα 
και δαπάνη του προμηθευτή.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Η εξόφληση του αναδόχου στο 100% της συμβατικής 
αξίας θα γίνει με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την επιβολή των νομίμων 
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κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή βάσει των διατάξεων που το διέπουν.  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α’ /15.09.2011) 
κατά την πρώτη πληρωμή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 του Ν.4412/2016. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (split unit) 
θα αποτελείται από δύο τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα 
φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα (evaporator) θα 

βρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα 
φέρει τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή 
(Condensing unit), θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο. Τα δύο 
τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις 
του ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

ΝΑΙ  

Ο συντελεστής ισχύος να είναι μεγαλύτερος του 0,90. ΝΑΙ  

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης να είναι τουλάχιστον Α+. ΝΑΙ  

Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην 
υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA 
και έως 60db της εξωτερικής μονάδας αντίστοιχα. 

ΝΑΙ  

Ο συντελεστής SEER/EER ψύξης να είναι μεγαλύτερος του 
5,50W/W. 

ΝΑΙ  

Ο συντελεστής SCOP/COP θέρμανσης να είναι μεγαλύτερος 
του 3, 50W/W. 

ΝΑΙ  

Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει :  

 Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών 
τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.  

 Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη  συγκέντρωσης των 
συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω σε αυτό κατά τη 
θερινή λειτουργία. Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. 

 Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης 
εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό.  

 Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη 
εγκατάσταση και ο χειρισµός της θα γίνεται µε 
τηλεκοντρόλ.  

ΝΑΙ  

Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει :  

 Τον συµπιεστή, ψυκτικού μέσου R410 µε τον 
ηλεκτροκινητήρα του. 

 Tον αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό 
ανεµιστήρα. 

 Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού µέσου. 

ΝΑΙ  
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 Σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. 

 Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό 
χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω 
από συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού.  

 Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά 

διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω 
στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις. Οι 
ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 

 Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και 
μονωμένες σε όλο το μήκος τους. 

Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου :  

 ∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του 
ψυκτικού στοιχείου.  

 Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία 
ανεµιστήρα µόνο - OFF.  

 Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής 
θερµοκρασίας θέρους ή χειµώνα. 

 Να έχει ανακλινόµενες περσίδες για οµοιόµορφη 
ανακατανοµή του αέρα. 

ΝΑΙ  

Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια 
(prospectus) των προσφερόµενων µηχανηµάτων του 
εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να 

τεκµηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

ΝΑΙ  

Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από 
την ζητούµενη, εφόσον δεν συµπίπτει µε αυτή. 

ΝΑΙ  

Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να 
συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. 

ΝΑΙ  

Οι προµηθευτές πρέπει, να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική 
προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, 
καθώς και τα πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης 
CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναµα από τα οποία να 
προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες 
πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν 
τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 

ΝΑΙ  

Για την εγκατάσταση των κλιματιστικών συσκευών στους 
χώρους των κτιρίων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
εξετάσει μόνος του την ακριβή θέση-διάσταση-τύπο, ώστε να 
προχωρήσει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στην 
πραγματοποίηση των αντικαταστάσεων ή τοποθετήσεων. 

ΝΑΙ  

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται για την προμήθεια και 
παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία των μονάδων, 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης & τέχνης, είναι : 

 Απεγκατάσταση των παλαιών εσωτερικών και 
εξωτερικών μονάδων, όπου απαιτείται.  

 Η εγκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
με ποδαρικά στήριξης δαπέδου ή με στηρίγματα πάνω στον 
τοίχο. 

 Πλήρης ηλεκτρική, ψυκτική και υδραυλική εγκατάσταση 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και επιμελής μόνωσή 
τους.  

 Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη οπών θα πρέπει να γίνει 
πλήρης αποκατάσταση και μόνωση αυτών μετά το πέρας των 
εργασιών με κατάλληλα υλικά, καθώς και βαφή στον ίδιο 
χρωματισμό. 

 Επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων και καλωδίων θα  

ΝΑΙ  
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πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο ηλεκτρολογικό κανάλι.  

 Οι υδραυλικές σωληνώσεις ένωσης της εξωτερικής με  
την εσωτερική μονάδα θα είναι από χαλκό και θα μονωθούν 
από συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου 
ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία. 

 Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική  
λειτουργία. 

Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια 
εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ  

Η εγγύηση κάθε τύπου κλιµατιστικού πρέπει να καλύπτει το 
χρονικό διάστηµα δύο ετών (2) για την εσωτερική µονάδα και 
πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 
αυτού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή 
εξάρτηµά του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν 
οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρησή του. 

ΝΑΙ  

 
 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1) Στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η 
ομάδα για την οποία κατατίθεται η προσφορά [Ομάδα 1 για κατάθεση προσφοράς μόνο για 
μηχανήματα στο Νομό Αχαΐας, Ομάδα 2 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό 
Αρκαδίας, Ομάδα 3 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, 
Ομάδα 4 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αργολίδας, Ομάδα 5 για 
κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Ζακύνθου, Ομάδα 6 για κατάθεση 
προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Κέρκυρας, Ομάδα 7 για κατάθεση προσφοράς μόνο για 
μηχανήματα στο Νομό Κεφαλληνίας, Ομάδα 8 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο 
Νομό Κορινθίας, Ομάδα 9 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Μεσσηνίας  και 
Ομάδα 1 - 9 για το σύνολο των προαναφερόμενων προς προμήθεια ειδών]. 
 
2) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο 
προσφέρων : 
α)Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
β)Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
γ)Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
δ)Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
ε)Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας 
έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
 
3) Η προσφορά απαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την σειρά που 
αναγράφονται ανωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η μη κατάθεση φύλλου 
συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 

 
4) Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για κάθε Ομάδα χωριστά και σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα. Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, 
συναρμολόγησης και εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών. 

   
 
Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο μέχρι 
την 10-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441,  2ος όροφος, Δ/νση 
Οικονομικού - Γραμματεία. 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
Μεταξύ ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας 
χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της 
προσφοράς του.  
 
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα : 
«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων, στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι.» 
ΟΜΑΔΑ 1 ή ΟΜΑΔΑ 2 ή ΟΜΑΔΑ 3 ή ΟΜΑΔΑ 4 ή ΟΜΑΔΑ 5 ή ΟΜΑΔΑ 6 ή ΟΜΑΔΑ 7 ή ΟΜΑΔΑ 
8 ή ΟΜΑΔΑ 9 ή ΟΜΑΔΕΣ 1 - 9 
 
Τα στοιχεία του υποψηφίου : 
(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου,fax και email) 
 
Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. - Δ/νση 
Οικονομικού, Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2ος όροφος- Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικού -  
Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apd-depin.gov.gr 
(ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), στο δικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-
procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.  
 
 
                                        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  
                                                                                         της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
 
 

                                                                        Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
 

 
Πίνακας Αποδεκτών  
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Γραφεία Γενικών Δ/ντών Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
3.Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού στους 11 νομούς της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον 
πίνακα ανακοινώσεων) 
4.Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Α.Δ.) 
5.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ΄αριθ. 100083/26-07-2016 απόφασης 
 
Κοινοποίηση 
ΥΔΕ Ν. Αχαΐας  
   
Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Οικονομικού (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Τμήμα Π/Υ 
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Υπόδειγμα  Πίνακα  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

(συνυποβάλλεται με τον πίνακα συμμόρφωσης) 

Τύπος 
Εσωτερική Μονάδα 

Εξωτερική Μονάδα 

    

  9000 BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 

Τάση Λειτουργίας   V/Φ/Ηz     

Απόδοση 
Ψύξη kW     

θέρμανση kW     

Κατανάλωση 
Ψύξη kW     

Θέρμανση kW     

EER Ψύξη W/W     

COP Θέρμανση W/W     

SEER Ψύξη W/W     

SCOP 
Θέρμανση 

(Μέση/Θερμή) 
W/W   

  

Κλάση 

Ενεργειακής 

Απόδοσης 

Ψύξη     

Θέρμανση (Μέση/Θερμή)     

Ρεύμα 

Λειτουργίας 

Ψύξη A     

Θέρμαναη A     

Αφύγρανση t/h     

Ηχητική 

Πίεση (Ψύξη) 

Εσωτ. Υψ/Με/Χα dB(A)     

Εξωτ. Υψηλή dB(A)     

Παροχή Αέρα  Εσωτ. Υψ/Με/Χα m
3
/h     

Διαστάσεις   
Υ Χ Μ Χ Β   

Βάρος 

Εσωτερική 
mm     

kg     

Εξωτερική 
mm     

kg     

Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο) mm     

Σωλήνας Αποχέτευσης  mm     

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων  m     

Μέγιστη υψομετρική διαφορά m     

Ψυκτικό μέσο      
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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
(επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες υποβάλλεται προσφορά) 

 
 
 

ΠΡΟΣ :Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.  
   Δ/νση Οικονομικού         
   Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού      
   ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28        
              264 41 Πάτρα 
 
Οικονομική Προσφορά: 

 
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών της  Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. προσφέρω στην Ομάδα….., τα κάτωθι ποσά : 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

   

  
 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
  ………………/…./…./2016 
             
                                                                           Ο Προσφέρων 
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