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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
 
                             Θεσσαλονίκη  11/5/2016 
                             Αρ. Πρωτ.:  13011 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Οικονομικού  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. 
                  & Αποθηκών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Α. Μίσκος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2310 966967 
FΑΧ: 2310 283117 

      
 
        

               
             ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το 
έτος 2016 

 
      Η  Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην 
ανάδειξη μειοδότη, για την κάλυψη των ενδεχόμενων αναγκών της εταιρίας σε προμήθεια 
κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split, 
 

Προσκαλεί 
 
     Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 
2016 στην διεύθυνση:  
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 
Τ.Κ.  54622 Θεσ/νίκη    
σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί: 
 
     Οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις προσφορές τους θα πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως ότι : 

1. Διαθέτουν 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 τουλάχιστον έως το τέλος του 2016. 
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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   

 

 Ειδικές απαιτήσεις: 

 Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά : 

• 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. 

• 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. 

• Δυνατότητα αποδοτικής λειτουργίας για εγκατάσταση μήκους σωληνώσεων μέχρι 10 μέτρα και 

έως 15 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. 

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

υποχρεωτικά επί ποινή απορρίψεως θα συνοδεύουν τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. 

Οικονομικές προσφορές που δεν συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των 

μονάδων δεν θα ληφθούν υπόψη. 

  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(βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή) πέραν των 

4 μέτρων (συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα).  
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• Με την προσφορά του, ο υποψήφιος προμηθευτής, θα δεσμεύεται για την παροχή τεχνικής 

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. 

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

. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

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

προμηθευτής (ες) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα προκύψει από τον παρακάτω 
πίνακα, εφόσον οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  

• Η προμήθεια μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερους του ενός μειοδότες. 
• 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 του τιμολογίου θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτού από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή 
παραλαβής. 
 

       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ. Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 
2310 966753.  
      Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 
 
 

Συνημμένα 

1. Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία προς συμπλήρωση  

 
 
 
  Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                            
                    
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
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Στοιχεία εταιρείας(σφραγίδα-υπογραφή) 
 

 
 

 
 
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν  ΦΠΑ.  

 
 
 

 
  

α/α Κατηγορία 
Ισχύος 

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

(1) 
Τιμή με 
τοποθέτηση 
έως 4 
μέτρα 

(2) 
Τιμή ανά μέτρο 
εγκατάστασης 
πέραν των 4 
μέτρων. 

(3) 
Κόστος 

αποξήλωσης 
αντίστοιχης 
μονάδας 

Σύνολο = 
1+2+3 

1 9000 BTU/H      

2 12000 BTU/H      

3 18000 BTU/H      

4 24000BTU/H      


