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Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας  

  

  Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) 

κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για 

το Εργαστηρίου Ελέγχου Υδρομετρητών στην περιοχή των Σφαγείων. 

 

ΠΠρροοσσκκααλλεείί  

 

    Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 στην διεύθυνση: 

 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών                            

 Τσιμισκή  98,  8
ος

 όροφος                  

Fax  2310 283117 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η προμήθεια αφορά μια (1) καινούργια κλιματιστική μονάδα, τύπου επιδαπέδιας 

ντουλάπας. 

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις προσφορές τους θα πρέπει να δεσμευτούν 

εγγράφως ότι : 

 

1. Θα διαθέτουν παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. 

2. Θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. σε περίπτωση βλάβης της 

κλιματιστικής μονάδας τουλάχιστο για το χρονικό  διάστημα ισχύος της 

παρεχόμενης εγγύησης.  

3. Διαθέτουν δικά τους πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία με κατάλληλης ειδικότητας 

τεχνικό προσωπικό, με έδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τεχνολογία Inverter, για αποδοτικότερη λειτουργία. 

• Τριφασική ηλεκτρική τροφοδοσία. 

• Ενεργειακή σήμανση Α σε ψύξη και Α θέρμανση (EER=Energy Efficiency 



Ranking > 3,2). 

• Ισχύ ψύξης: τουλάχιστο 45000 BTU/h. 

• Ισχύ θέρμανσης: τουλάχιστο 50000 BTU/h. 

• Δυνατότητα χειρισμού μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου. 

• Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και της διεύθυνσης  του παρεχόμενου 

αέρα. 

• Ψυκτικό μέσο R410a. 

• Λειτουργία αφύγρανσης. 

• Αποσπώμενα και πλενόμενα φίλτρα αέρος. 

• Παρεχόμενη εγγύηση μηχανικών μερών τουλάχιστον 5 ετών. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται στα σχετικά τεχνικά φυλλάδια που 

υποχρεωτικά θα συνοδεύουν τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. 

Οικονομικές προσφορές που δεν συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οικονομική Προσφορά 

 Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

1. Την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας για 

ψυκτική εγκατάσταση με μήκος σωληνώσεων που δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα. 

2. Την απεγκατάσταση της παλαιάς υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση  θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 έως 60 ημέρες από την παραλαβή 

αυτών από το Τμήμα Προμηθειών (Τσιμισκή 98). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ. 

Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966753. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 

 

               Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 


