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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας:
1) τριών κλιματιστικών μηχανημάτων Inverter τοίχου ονομαστικής απόδοσης 18.000
Btu/h για τις ανάγκες των γραφείων Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θήρας στη Μεσαριά.
2)ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου ονομαστικής απόδοσης 18.000 Btu/h
για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας στην οποία θα γίνονται οι διαγωνισμοί που
αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες του Δήμου Θήρας και θα λειτουργεί ως χώρος
διεξαγωγής σεμιναρίων για την επιμόρφωση του προσωπικού του .
3) ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/h
για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου της Δημοτικής Αστυνομίας.
4)ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/h
για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου κίνησης του Δήμου Θήρας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης
Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

την πλέον

για το σύνολο των υπό

προμήθεια ειδών εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα :
Α. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16): Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
Β. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/06): « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει
σήμερα.
Γ.

Τον

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 5.604,80€ με ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α.Ε. 10.7133 με το ποσό των 2.591,60€ και τον Κ.Α.60.6495.201
με το ποσό των: 3.013,20€ , του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2018.
1.
Α/Α

1.

2.

3.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INVERTER
ΤΟΙΧΟΥ 18.000BTU/H
CPV:42512200-0
Κ.Α.Ε.:10.7133:1ΚΛΙΜΑΤ60.6495.201:3ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INVERTER
ΤΟΙΧΟΥ 12000BTU/H
CPV:42512200-0
Κ.Α.Ε. 10.7133
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ(συμπεριλαμβάνονται τα
υλικά τοποθέτησης)&ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΤΥΧΟΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
CPV: 45331220-4

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΧ

4

720,00

2.880,00

ΤΜΧ

2

550,00

1.100,00

ΕΡΓΑΣΙΑ

6

90,00

540,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18000
BTU .
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής:
Κλιματιστικό Επιτοίχιο ενεργειακής κλάσης Α++
Ονομαστική απόδοση: 18.000 BTU/h
Ελάχιστη απόδοση ψύξης:3730 BTU/h
Μέγιστη απόδοση ψύξης:27297 19.790BTU/h
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης:3412 BTU/h
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης:20.472BTU/h
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας:56 dB
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας:63 dB
Εξοπλισμός
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού: Ναι
Λειτουργία ECO:Ναί
Λειτουργία αφύγρανσης: Ναι
Λειτουργία Inverter: Ναι
Λειτουργία θέρμανσης: Ναι
Ψυκτικό υγρό:R410A
Επίπεδα ταχύτητας εσωτερικής μονάδας: 12
Αδιάλειπτη λειτουργία σε ακραίες καιρικές συνθήκες
Τηλεχειρισμός και λειτουργία κλειδώματος του: Ναι
Λειτουργία προγραμματισμού:Ναί
Ειδικά χαρακτηριστικά:1.Λειτουργία ALL DC Inverter, 2.Ιονιστής, 3.Αυτόματη κίνηση
περσίδας, 4.Λειτουργια επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που έχει τοποθετηθεί το
τηλεχειριστήριο, 5.λειτουργία απόψυξης για τη δημιουργία πάγου στην εξωτερική μονάδα
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4.520.00€
1.084,80€
5.604,80€













όταν λειτουργεί η θέρμανση 6. Έξυπνη κατανομή του αέρα δηλαδή όταν λειτουργεί η ψύξη
ο αέρας κατευθύνεται παράλληλα με το δάπεδο και όταν λειτουργεί η θέρμανση ο αέρας
κατευθύνεται κάθετα προς το δάπεδο 7.Αυτοδιάγνωση βλαβών, 8.Λειτουργία έξυπνης
προθέρμανσης όταν λειτουργεί το κλιματιστικό στη θέρμανση να αποφεύγεται η
δημιουργία ψυχρών κυμάτων κατά την εκίνηση της μονάδας, 9.Φίλτρα τριπλής δράσης PRE
FILTER, HEPA & CATALYST που απορροφούν μικρά σωματίδια και εξουδετερώνουν καπνό,
διάφορες χημικές οργανικές ουσίες και κακοσμίες, 10.WIFI READY, 12.Πιστοποίηση
EUROVENT, 13.Κατασκευή εξωτερικής μονάδας από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ποιότητας
πάχους 8/10mm για προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως είναι αυτές που
επικρατούν στα νησιά,14.Προστασία από υπερφορτισμένα ηλεκτρικά δίκτυα
Γενικά χαρακτηριστικά
Να συνίσταται για χώρους 40τετραγωνικά μέτρα.
Εγγύηση κατασκευαστή:2Έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και πέντε έτη για τον
συμπιεστή.
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης: A+++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+
Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER): έως 7,2
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP):4,0-5,1
Κατανάλωση ενέργειας σε KWH ετησίως(ψύξη):260
Κατανάλωση ενέργειας σε KWH ετησίως(θέρμανση):1.537

Χρειαζόμαστε την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) κλιματιστικών μηχανημάτων με τις παραπάνω ελάχιστες
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000
BTU .
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής:
Κλιματιστικό Επιτοίχιο ενεργειακής κλάσης Α++
Ονομαστική απόδοση: 12.000 BTU/h
Ελάχιστη απόδοση ψύξης:3753 BTU/h ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Μέγιστη απόδοση ψύξης:13.307BTU/h ή μεγαλύτερη
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης:3412 BTU/h ή μεγαλύτερη
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης:14.330BTU/h ή μεγαλύτερη
Εξοπλισμός:
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού: Ναι
Λειτουργία ECO:Ναί
Λειτουργία αφύγρανσης: Ναι
Λειτουργία Inverter: Ναι
Λειτουργία θέρμανσης: Ναι
WIFI STANDARD
Λειτουργία SLEEP MODE
Τηλεχειρισμός και λειτουργία κλειδώματος του: Ναι
Λειτουργία προγραμματισμού: Ναί
Ειδικά χαρακτηριστικά:1.Λειτουργία ALL DC Inverter, Nα διαθέτει σύστημα καθαρισμού αέρα
αποτελούμενο από φίλτρα καθαρισμού αέρα Five Action πενταπλής δράσης (προ φίλτρο,
Ιονισμού, Vitamin C, HEPA, Cold Catalyst), Προστασία Πτερυγίων Blue Fin: ειδική
επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και τη διασπορά βακτηριδίων στην επιφάνεια του
Ψυκτικού Στοιχείου, Προστασία ηλεκτρικής τάσης με την οποία εξασφαλίζεται μεγάλο εύρος
λειτουργίας της κλιματιστικής συσκευής από 168V έως 264V, έξυπνες λειτουργίες: Turbo,
Eco, Sleep, Timer, Autoclean, Follow me, 8 °C, Auto Restart, Smart Defrost, Αυτοδιάγνωση
βλαβών, Κλείδωμα χειριστηρίου κ.α.
Γενικά χαρακτηριστικά
Να συνίσταται για χώρους 25 τετραγωνικά μέτρα.
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Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και πέντε έτη για τον
συμπιεστή.
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης: A+++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+
Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER): έως 6,7
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP):4,0-5,1
Κατανάλωση ενέργειας σε KWH ετησίως(ψύξη):184
Κατανάλωση ενέργειας σε KWH ετησίως(θέρμανση):961-1.050

Χρειαζόμαστε την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) κλιματιστικών μηχανημάτων με τις παραπάνω ελάχιστες
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα προαναφερόμενα επιτοίχια κλιματιστικά θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό
στοιχείο θα είναι τοίχου, το δε εξωτερικό στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα
μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί στο
δάπεδο (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω). Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ
τους με σωλήνα κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Το κλιματιστικό θα συνδέεται με παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος και θα ασφαλίζεται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ηλεκτρική ασφάλεια. Τέλος θα υπάρχει
κατάλληλο σύστημα απαγωγής των στραγγισμάτων. Μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση
των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα. - Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα
πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής
μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Πριν από την
τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα
πρέπει να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα
τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα τρυπήσει για το πέρασμα
των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική πλάκα
στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής
κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με
ταινία) και το σύνολο των σωλήνων. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής
μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό
της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα
στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης το μέγιστο μήκος
εγκατάστασης είναι τα 15m και το μέγιστο ύψος 5m). Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει
να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει,
απαραιτήτως, έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.

Παρακαλούμε

να μας καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου την

οικονομικοτεχνική προσφορά σας, έως και την Τετάρτη 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, και ώρα 10:00
καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφεται η επαγγελματική
δραστηριότητα σε σχέση με την εμπορία κλιματιστικών ειδών.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (αφορά
το/τους διαχειριστή/ές της εταιρείας) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς, της με αριθμό πρωτ5666/14-06-2018 τεχνικής
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έκθεσης του Γραφείου Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
3.Αντίγραφο ποινικού μητρώου που αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6. Τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής του κάθε υπό προμήθεια προϊόντος.
Η

εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας

ανάθεσης Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(αφού
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές φυσικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει τα κλιματιστικά στους χώρους που προβλέπονται
εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο Θήρας.

Ο Αντιδήμαρχος Θήρας

Μάρκος Καφούρος
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