
 1 

   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Α∆Α: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                             Σέρρες, 27 Ιουλίου 2017      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          Αρ. Πρωτ.: 313882/3275      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ.-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.∆/νση       : Μεραρχίας 36 
Ταχ. Κώδικας  : 62 110 Σέρρες                                                          
Πληροφορίες   : Χαριζάνου  
Τηλέφωνο        : 2321350362 
Fax                   : 2321350458                                             
Ε-mail              : xarizanou@serres.pkm.gov.gr                                             

                                                                                                                                           

                                      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προµήθεια (3) κλιµατιστικών 

18.000 btu και ενός κλιµατιστικού 9.000 btu, CPV 42512200-0, για την αντικατάσταση 

των ήδη υπαρχόντων στο DATA ROOM του Τµ. ∆ιαφάνειας & Υποστήριξης 

Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών». Κωδ. NUTS:EL526 

 

       Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια (3) 

κλιµατιστικών 18.000 btu και ενός κλιµατιστικού 9.000 btu για την αντικατάσταση των ήδη 

υπαρχόντων -λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών- στο DATA ROOM του Τµ. ∆ιαφάνειας 

& Υποστήριξης Συστηµάτων και έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 

12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 

4) Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 

όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση». 

5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει».    

6) Το µε αριθ. πρωτ. 183059/959/10-5-2017 έγγραφο του Τµ. ∆ιαφάνειας & Υποστήριξης 

Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών (Α∆ΑΜ:17RΕQ006162982 2017-05-10 και νέο Α∆ΑΜ µετά τις 

13-6-2017  Α∆ΑΜ:17RΕQ001561270 2017-06-20 λόγω µετάπτωσης του συστήµατος του 

ΚΗΜ∆ΗΣ). 

7) Την µε αρ.878/30-5-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ µε 

Α∆Α:ΩΓΡΡ7ΛΛ-ΣΚ2. 

8) Την µε αρ. πρωτ. 233292/2364/12-6-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 

Α∆Α:6ΠΟ27ΛΛ-ΘΥ5 και Α∆ΑΜ:17REQ001563383 που καταχωρήθηκε µε α/α  1983/12-6-

2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

9) Την µε αρ. 2108/22-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε 

Α∆Α:ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών 

διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών. 
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ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

προµήθεια (3) κλιµατιστικών 18.000 btu και ενός κλιµατιστικού 9.000 btu, CPV 

42512200-0, για την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων στο DATA ROOM του Τµ. 

∆ιαφάνειας & Υποστήριξης Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης 

προς τους ενδιαφερόµενους. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής, µετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των προδιαγραφών. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 3.968,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ. 878/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 

233292/2364/12-6-2017 (Α∆Α:6ΠΟ27ΛΛ-ΘΥ5, Α∆ΑΜ:17REQ001563383), η οποία 

καταχωρήθηκε µε α/α  1983/12-6-2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 

ΠΚΜ. 

 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 

Α/Α Είδος Τεµάχια 
Τιµή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Κλιµατιστικό 18000 btu 3 900 2.700,00 

2 Κλιµατιστικό   9000 btu 1 500 500,00 

     

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ    3.200,00 

 ΦΠΑ 24%   768,00 

 Σύνολο µε ΦΠΑ   3.968,00 

 

Στις τιµές περιλαµβάνεται και το κόστος αντικατάστασης. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές  των ως άνω κλιµατιστικών είναι οι εξής:  

 

1)   Κλιµατιστικό 18000 btu 

 Προδιαγραφές 

 

Λειτουργία Auto Restart 
Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος να αποµνηµονεύεται από το κλιµατιστικό ο 
τρόπος λειτουργίας πριν γίνει η διακοπή. Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το 
κλιµατιστικό να ξεκινά να λειτουργεί αυτόµατα στην ίδια κατάσταση πριν την διακοπή. 

 
Αυτόµατη διάγνωση λανθασµένης λειτουργίας 
Το κλιµατιστικό να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα διάγνωσης λανθασµένης λειτουργίας. 
Σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µε σχετική ένδειξη επάνω στην εσωτερική µονάδα 
το είδος του προβλήµατος. 

 
Χρονοδιακόπτης έναρξης/παύσης 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε συγκεκριµένη 
προγραµµατισµένη ώρα. 

 

•  Απόδοση ψύξης: >= 17500 btu/h 
•  Απόδοση θέρµανσης: >= 18000 btu/h 
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•  Λειτουργία: Inverter 
•  Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: >= A+ 
•  Ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης: >= A+ 
•  Λειτουργεία αφύγρανσης  
•  Παροχή αέρα:  (Turbo/Hi/Mi/Lo) 
•  Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας:  < 50  db(A) (Turbo) 
•  Ψυκτικό υγρό: R410A 
•  Φίλτρα: φίλτρο κατά των βακτηριών, ιών και δυσάρεστων οσµών και φίλτρο ενεργού 
άνθρακα   
 

 

 

 

2)   Κλιµατιστικό  9000 btu 

 Προδιαγραφές 

 

Λειτουργία Auto Restart 
Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος να αποµνηµονεύεται από το κλιµατιστικό ο 
τρόπος λειτουργίας πριν γίνει η διακοπή. Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το 
κλιµατιστικό να ξεκινά να λειτουργεί αυτόµατα στην ίδια κατάσταση πριν την διακοπή. 

 
Αυτόµατη διάγνωση λανθασµένης λειτουργίας 
Το κλιµατιστικό να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα διάγνωσης λανθασµένης λειτουργίας. 
Σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µε σχετική ένδειξη επάνω στην εσωτερική µονάδα 
το είδος του προβλήµατος. 

 
Χρονοδιακόπτης έναρξης/παύσης 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε συγκεκριµένη 
προγραµµατισµένη ώρα. 

 

•  Απόδοση ψύξης: >= 8800 btu/h 
•  Απόδοση θέρµανσης: >= 9500 btu/h 
•  Λειτουργία: Inverter 
•  Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: >= A+ 
•  Ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης: >= A+ 
•  Λειτουργεία αφύγρανσης  
•  Παροχή αέρα:  (Turbo/Hi/Mi/Lo) 
•  Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας:  <42  db(A) (Turbo) 
•  Ψυκτικό υγρό: R410A 
•  Φίλτρα: φίλτρο κατά των βακτηριών, ιών και δυσάρεστων οσµών και φίλτρο ενεργού 
άνθρακα   
 

 

 
 

Η παράδοση των ως άνω κλιµατιστικών θα γίνει σε µία εφ’ άπαξ παραγγελία το αργότερο 

εντός µηνός από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία και θα τοποθετηθούν στην αίθουσα 

DATA ROOM του Τµ. ∆ιαφάνειας και Υποστήριξης Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών 

(NUTS:EL526), αφού αποξηλωθούν τα παλαιά κλιµατιστικά. 

 Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του (Οικονοµική -Τεχνική) σε ένα 

κύριο σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς 

υποφακέλους, έναν µε τον τίτλο Οικονοµική Προσφορά και ένα µε τον τίτλο  Τεχνική 

Προσφορά- Prospect στον οποίο θα περιγράφονται τα προσφερόµενα είδη αναλυτικά ως προς 

τα χαρακτηριστικά τους. 
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Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί ο υποφάκελος «Τεχνική 

προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί αρχικά. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως 

προς τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το τεχνικό φυλλάδιο  θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών. Κάθε προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται 

πλήρως.    

Κατόπιν των ανωτέρω, θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να 

προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 

217  2
ος

 όροφος, Μεραρχίας 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 µέχρι και την 3-8-2017, 

στις 2.30 µ.µ. 

            Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

της Π.Ε. Σερρών την 4-8-2017 και ώρα 8:30 π.µ. παρουσία της Επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Σερρών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 

 

  

 

                                                             Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 

                                                                                      Της Π.Ε. Σερρών 

 

 

                                                                                   Κοτζάογλου Σωκράτης 
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