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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Οικονοµικών

Προς

ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού &

Κάθε ενδιαφερόµενο

Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310 966968

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάδειξη προµηθευτή κλιµατιστικών µηχανηµάτων διαιρούµενου τύπου split για το
έτος 2013

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να αναδείξει µειοδότη για την κάλυψη των ενδεχόµενων αναγκών της
εταιρείας σε προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων διαιρούµενου τύπου,

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
θέµα του διαγωνισµού, µέχρι την 24/5/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 8ος όροφος
Τσιµισκή 98, 54622
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να δεσµευτούν ότι:
1. ∆ιαθέτουν εξοπλισµένα συνεργεία για την τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη των
µηχανηµάτων.
2. Θα διαθέτουν τα εν λόγω κλιµατιστικά µηχανήµατα σε ικανά αποθέµατα ώστε να καλύπτουν
τις ανάγκες µας άµεσα εφόσον τους ζητηθεί.
3. Οι οικονοµικές τους προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστο έως το τέλος του 2013.
Περιγραφή µονάδων κλιµατισµού
Επιτοίχια µονάδα κλιµατισµού διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ισχύος 9000 BTU/h
Επιτοίχια µονάδα κλιµατισµού διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ισχύος 12000 BTU/h
Επιτοίχια µονάδα κλιµατισµού διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ισχύος 18000 BTU/h
Επιτοίχια µονάδα κλιµατισµού διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ισχύος 24000 BTU/h
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Ειδικές απαιτήσεις:
Οι µονάδες θα πρέπει να διαθέτουν:
•

Τεχνολογία Inverter, για αποδοτικότερη λειτουργία.

•

Χαµηλά επίπεδα θορύβου εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας κατά την λειτουργία.

•

Ενεργειακής σήµανση Α σε ψύξη και θέρµανση (EER=Energy Efficiency Ranking > 3,2).

•

Ψυκτική ισχύ 9000 - 24000 BTU/h.

•

∆υνατότητα χειρισµού µέσω ασύρµατου τηλεχειριστηρίου.

•

∆υνατότητα 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.

•

∆υνατότητα αποδοτικής λειτουργίας για εγκατάσταση µέχρι 15 µέτρα µήκους σωληνώσεων
και έως 25 µέτρα υψοµετρικής διαφοράς.
Οι τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα σχετικά τεχνικά φυλλάδια που
υποχρεωτικά θα συνοδεύουν τις οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων. Οικονοµικές
προσφορές που δεν συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Να τονίσουµε ότι οι επισκευές σε υφιστάµενες µονάδες πολλές φορές είναι ασύµφορες όταν

η βλάβη αφορά κυρίως τον συµπιεστή της µονάδος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την
παλαιά τεχνολογία µε χρήση ψυκτικού µέσου R22*, καθιστούν υποχρεωτική την αντικατάσταση
τους µε νέες αντίστοιχης ισχύος. * Η χρήση του R22 από 1ης Ιανουαρίου 2010, απαγορεύεται
για τη συντήρηση και την επισκευή του υφιστάµενου ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού [στα
πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (Άρθρο 5 –
Έλεγχος της χρήσης υδροχλωροφθορανθράκων)]
•

Στην τιµή προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν
αναλυτικά ανά κατηγορία ισχύος τιµές τόσο για τοποθέτηση (βάση των οδηγιών του
κατασκευαστή) των νέων µονάδων για τυπικό µήκος σωλήνων έως (4)τέσσερα µέτρα καθώς
και τιµές για την αποξήλωση αντίστοιχων µονάδων(συµπλήρωση του συνηµµένου πίνακα).

•

Τιµές ανά µέτρο σωλήνων για εγκαταστάσεις(βάση των οδηγιών του κατασκευαστή) πέραν
των 4 µέτρων (συµπλήρωση του συνηµµένου πίνακα).

•

Με την προσφορά του, ο υποψήφιος προµηθευτής, θα δεσµεύεται για την παροχή τεχνικής
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υποστήριξης προς την ΕΥΑΘ σε περίπτωση βλάβης των κλιµατιστικών µονάδων τουλάχιστο
για το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης αυτών.
•

Για λόγους αµεσότητας ο υποψήφιος προµηθευτής(ές) θα πρέπει να διαθέτει δικό(ά) του
πλήρως εξοπλισµένο(α) συνεργείο(α) µε ανάλογης ειδικότητας τεχνικό προσωπικό, µε έδρα
εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.
Ακολουθεί πίνακας µε τα απαραίτητα στοιχεία προς συµπλήρωση.

Η τελική επιλογή θα γίνει µε γνώµονα την συνολική συµφερότερη τιµή ανά κατηγορία ισχύος.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα Παπαδόπουλο

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου
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Στοιχεία εταιρείας(σφραγίδα-υπογραφή)

α/α

Κατηγορία
Ισχύος

1

9000 BTU/H

2
3
4

Τύπος – Μοντέλο A/C
(πλήρης ονοµασία µάρκας - µοντέλου)

12000
BTU/H
18000
BTU/H
24000BTU/H

Όλες οι αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ.

(2)
(3)
(1)
Τιµή µε
Τιµή ανά µέτρο
Κόστος
τοποθέτηση εγκατάστασης αποξήλωσης
έως 4
πέραν των 4
αντίστοιχης
µέτρα
µέτρων.
µονάδας

Σύνολο =
1+2+3

