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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για  την προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης  

 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός κλιματιστικού για το τμήμα Μηχανοργάνωσης & Εφαρμογών 

Πληροφορικής  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 21/6/2018 και 

ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

 Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Τεχνολογία Inverter, για αποδοτικότερη λειτουργία. 

 Χαμηλά επίπεδα θορύβου εσωτερικής (<=60 dB) και εξωτερικής μονάδας (<=64 dB) κατά την 

λειτουργία. 

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

 Ψυκτική ισχύ 24000 BTU/h. 

 Θερμική ισχύ 27000 BTU/h. 

 Δυνατότητα χειρισμού μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου. 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
 & Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966967 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

 

                Προς 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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 Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και της διεύθυνσης  του παρεχόμενου αέρα. 

 Ψυκτικό μέσο (R410a). 

 Λειτουργία αφύγρανσης. 

 Λειτουργία ιονιστή 

 Ενεργειακή κλάση Ψύξης A++ ή Α+++ 

 Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A ή Α+ ή Α++ ή Α+++  

 Αποσπώμενα και πλενόμενα φίλτρα αέρος. 

 Παρεχόμενη εγγύηση μηχανικών μερών τουλάχιστον 5 ετών. 

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. 

Στην τιμή προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την τιμή τόσο 

για την αποξήλωση της αντίστοιχης μονάδας όσο και για την εγκατάσταση της νέας μονάδας. 

 Με την προσφορά του, ο υποψήφιος προμηθευτής, θα δεσμεύεται για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης προς την ΕΥΑΘ σε περίπτωση βλάβης της κλιματιστικής μονάδας τουλάχιστον για το 

χρονικό  διάστημα ισχύος της εγγύησης αυτών.  

 Για λόγους αμεσότητας ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει δικό του πλήρως εξοπλισμένο 

συνεργείο με ανάλογης ειδικότητας τεχνικό προσωπικό, με έδρα εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 

 

Γενικοί όροι 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

1. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με 

την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, 

που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση. 

γ)  Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των  περιπτώσεων α 

έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση.  

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση και εγκατάσταση 

της κλιματιστικής μονάδας βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα 

από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο προμηθευτής 

με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις ανωτέρω 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 γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γεώργιο Μαμαλάκη στο τηλ. 2310 966744 

 

 

 

 
 Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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