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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) 
κλιµατιστικών µονάδων και δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες των 
∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας, ποσού 17.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. 
CPV:39717200-3, Κωδ.NUTS:EL526 
 
 

 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια και εγκατάσταση  δώδεκα 
(12) κλιµατιστικών µονάδων και δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες 
των ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας,  καθώς και αποξήλωση των υπαρχόντων όπου χρειάζεται, ποσού 17.500,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. 
έτους 2018. 
και έχοντας υπόψη: 

 
1)το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», 
2)το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3)το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
4)το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5)το ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
6)το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
7)το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών 
τους µε κλήρωση», 
8)το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
9)το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
10)το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 
11)το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
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12)το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
13)το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
14)το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 
7 και 13 έως 15, 
15)το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
16)το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
17)το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 
18)το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
19)το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 
20)την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
21)την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
22)των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
23) Την αρ.156/2017 (ΦΕΚ 2142/Β/22-6-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Κ.Μ., περί µεταβίβασης 
στην Οικονοµική Επιτροπή της αρµοδιότητας που αφορά στην απευθείας ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών. 
 
Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: 
 
α)της υπ’ αριθµ. 294/2017 ,Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4), 
περί «ψήφισης Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
οικονοµικού έτους 2018 », 
β)της µε αρ. 340/19-12-2017 (αρ. συνεδρίασης 25, θέµα 1ο) Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ), περί Έγκρισης προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2018, 
όπως τροποποιήθηκε µε την αρ.76/26-4-2018 (Α∆Α:6Ξ8Ο7ΛΛ-ΛΡΚ) απόφασή του. 
γ)της µε αρ. 2496/45/05-12-2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 7Χ6∆7ΛΛ-ΤΨ9), που 
αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών, 
δ)της µε αριθµ.πρωτ. 250191(2282)/23-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ε.Φ. 721 και στον ΚΑΕ 
1712.α.01 για το έτος 2018, του τµήµατος προϋπολογισµού, λογιστικής και ταµειακής διαχείρισης της ΠΕ Σερρών, 
ε)του αρίθµ. πρωτ.5267/19-3-2018 εγγράφου της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών περί προµήθειας τεσσάρων 
(4) κλιµατιστικών µονάδων. 
στ)του αρίθµ. πρωτ.5704/15-3-2018 εγγράφου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, περί προµήθειας 
έξι (6) κλιµατιστικών µονάδων. 
ζ)του αρίθ. πρωτ.1122/14-3-2018 εγγράφου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας περί προµήθειας 
τεσσάρων (4) κλιµατιστικών µονάδων. 
η)του αρίθ. πρωτ.238498(2198)/23-5-2018 (18REQ003153137) Εισήγησή µας (Πρωτογενές αίτηµα) για 
προµήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιµατιστικών µονάδων και δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων 
τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες των ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, ποσού 17.500,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. 
έτους 2018. 
θ) Την µε αρ. πρωτ. 1260/24/5-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α: ΩΓΓΕ7ΛΛ-Ι84 που 
αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 17.500,00 € και απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια 
και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιµατιστικών µονάδων και δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων τύπου ντουλάπας, για τις 
ανάγκες των ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 
ι) Την µε αρ. πρωτ. 287242/2541/12-6-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 96Ψ57ΛΛ-3Σ6 και 
Α∆ΑΜ:18REQ003251513 που καταχωρήθηκε µε α/α 2521 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 
  

 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια και 
εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιµατιστικών µονάδων και δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων τύπου 
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ντουλάπας, για τις ανάγκες των ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, καθώς και αποξήλωση των υπαρχόντων 
όπου χρειάζεται, ποσού 17.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους 
ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 
 

 Ποσότητα Προϋπολογισµός 

µε  ΦΠΑ 

Κλιµατιστικά ψυκτικής απόδοσης 11.000 BTU 

Inverter συµπεριλαµβανοµένης της 

αποξήλωσης υπαρχόντων και την εγκατάστασή 

τους. 

6 3.600,00 

Κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 22.000 BTU 

Inverter συµπεριλαµβανοµένης της 

αποξήλωσης υπάρχοντος και την εγκατάσταση 

του παρόντος. 

1 1.200,00 

Κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 24.000 BTU 

Inverter συµπεριλαµβανοµένης της 

αποξήλωσης υπαρχόντων και την εγκατάστασή 

τους. 

5 7.000,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ 11.800,00  

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  9.516,13 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ∆ΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

 

Κλιµατιστικά τύπου ντουλάπας ψυκτικής 

απόδοσης 60.000 BTU Inverter 

συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης 

υπαρχόντων µε την εγκατάστασή τους. 

2 5.700,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ 5.700,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  4.596,77 

 
 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 17.500,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 14.112,90 € άνευ Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ. 
1260/24/5-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ (Α∆Α: ΩΓΓΕ7ΛΛ-Ι84) και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Φ. 721 και στον ΚΑΕ 1712.α.01 του προϋπολογισµού 2018 της Π.Ε. Σερρών και Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 287242/2541/12-6-2018, Α∆Α: 96Ψ57ΛΛ-3Σ6 και Α∆ΑΜ:18REQ003251513, 
που καταχωρήθηκε µε α/α 2521 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
 

Για τα έξι κλιµατιστικά ψυκτικής απόδοσης 11.000 BTU: 
 
 

 Χαρακτηριστικό Απαίτηση 

1 Λειτουργία Inverter ΝΑΙ 

2 Ψυκτικό Υγρό R32 

3 Λειτουργία Wi-Fi  ΝΑΙ 

4 Ψυκτική  Απόδοση >=11.000 Btu/h 

5 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης 
2.100 έως 

12.500 Btu/h 

6 Θερµική Απόδοση >=11.000 

7 Εύρος Θερµικής Απόδοσης 2.100 - 13.000 

8 Βαθµός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη (SEER) σύµφωνα µε ΕΝΗ825 >=6 

9 
Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP)  σύµφωνα µε ΕΝΗ825, 
Μέση Ζώνη 

>=4 

10 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Ψύξη -15 ~ 43 

11 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Θέρµανση - 15 ~ 24 

12 Ιονιστής ΝΑΙ 

13 Λειτουργία Turbo για γρήγορη ψύξη του χώρου. ΝΑΙ 

14 

Λειτουργία αυτοκαθαρισµού της εσωτερικής µονάδας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποµάκρυνση της βρωµιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων οσµών από το εσωτερικό 
στοιχείο, γεγονός που εγγυάται υγιεινή ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας, καλύτερη 
απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας. 

ΝΑΙ 

15 
Χαµηλή απαίτηση σε ένταση ρεύµατος κατά την εκκίνηση (soft starter) έτσι ώστε να 
προστατεύεται ο πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την εκκίνηση. 

ΝΑΙ 

16 
Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Με 
την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το κλιµατιστικό να ξεκινά να λειτουργεί 
αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις πριν την διακοπή. 

ΝΑΙ 

17 
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος και σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µε σχετική 
ένδειξη επάνω στο τηλεχειριστήριο ή στην πλακέτα του κλιµατιστικού τον κωδικό για το 
είδος του προβλήµατος προς άµεση επιδιόρθωσή του. 

ΝΑΙ 

18 Αυτόµατη κάθετη κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

19 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε συγκεκριµένη 
προγραµµατισµένη ώρα. 

ΝΑΙ 

20 Πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Wifi ΝΑΙ 

21 Φίλτρο κατά των βακτηρίων  ΝΑΙ 

22 Φίλτρο ενεργού άνθρακα κατά των δυσάρεστων οσµών. ΝΑΙ 

23 Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας στην χαµηλή ταχύτητα <=34 dB(A) 

24 Εγκατάσταση των κλιµατιστικών σε χώρο που θα υποδειχθεί. ΝΑΙ 

25 Αποξήλωση ενός υπάρχοντος κλιµατιστικού ΝΑΙ 
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Για το ένα κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 22.000 BTU: 
 
 

 Χαρακτηριστικό Απαίτηση 

1 Λειτουργία Inverter ΝΑΙ 

2 Ψυκτική  Απόδοση >=22.000 Btu/h 

3 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης 
Από 7.000 έως 
27.000 Btu/h 

4 Θερµική Απόδοση >=24.000 

5 Εύρος Θερµικής Απόδοσης 7.000 - 29.000 

6 Βαθµός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη (SEER) >=6,0 

7 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP) Μέση Ζώνη >=4,0 

8 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Ψύξη  -15 έως 43 

9 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Θέρµανση -15 έως 24 

10 Ιονιστής ΝΑΙ 

11 
Αισθητήρας θερµοκρασίας στο τηλεχισριστίριο, µε  δυνατότητα εναλλακτικής ρύθµισης 
θερµοκρασίας στη θέση που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. 

ΝΑΙ 

12 Λειτουργία Turbo για γρήγορη ψύξη του χώρου. ΝΑΙ 

13 

Λειτουργία αυτοκαθαρισµού της εσωτερικής µονάδας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποµάκρυνση της βρωµιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων οσµών από το εσωτερικό 
στοιχείο, γεγονός που εγγυάται υγιεινή ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας, καλύτερη 
απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας. 

ΝΑΙ 

14 
Χαµηλή απαίτηση σε ένταση ρεύµατος κατά την εκκίνηση (soft starter) έτσι ώστε να 
προστατεύεται ο πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την εκκίνηση. 

ΝΑΙ 

15 
Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Με 
την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το κλιµατιστικό να ξεκινά να λειτουργεί 
αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις πριν την διακοπή. 

ΝΑΙ 

16 
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος και σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µε σχετική 
ένδειξη επάνω στην εσωτερική µονάδα το είδος του προβλήµατος προς άµεση 
επιδιόρθωσή του. 

ΝΑΙ 

17 Αυτόµατη κάθετη κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

18 Αυτόµατη οριζόντια κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

19 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε συγκεκριµένη 
προγραµµατισµένη ώρα. 

ΝΑΙ 

20 Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας στην χαµηλή ταχύτητα <=39 dB(A) 

21 Φωτοκαταλυτικό φίλτρο, κατά των βακτηρίων, ιών και δυσάρεστων οσµών. ΝΑΙ 

22 Φίλτρο ενεργού άνθρακα ΝΑΙ 

23 
Εγκατάσταση του κλιµατιστικού σε χώρο που θα υποδείξει η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και 
αποξήλωση ενός άλλου υπάρχοντος κλιµατιστικού. 

ΝΑΙ 
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Για τα πέντε κλιµατιστικά ψυκτικής απόδοσης 24.000 BTU: 

 
 

 Χαρακτηριστικό Απαίτηση 

1 Λειτουργία Inverter ΝΑΙ 

2 Ψυκτικό Υγρό R32 

3 Λειτουργία Wi-Fi  ΝΑΙ 

4 Ψυκτική  Απόδοση >=24.000 Btu/h 

5 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης 
7.000 έως 

28.000 Btu/h 

6 Θερµική Απόδοση >=24.000 

7 Εύρος Θερµικής Απόδοσης 7.000 - 30.000 

8 Βαθµός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη (SEER) >=7,0 

9 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP) Μέση Ζώνη >=4.0 

10 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Ψύξη  -15 έως 43 

11 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Θέρµανση -15 έως 24 

12 Ιονιστής ΝΑΙ 

13 
Αισθητήρας θερµοκρασίας στο τηλεχειριστήριο, µε  δυνατότητα εναλλακτικής ρύθµισης 
θερµοκρασίας στη θέση που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. 

ΝΑΙ 

14 Λειτουργία Turbo για γρήγορη ψύξη του χώρου. ΝΑΙ 

15 

Λειτουργία αυτοκαθαρισµού της εσωτερικής µονάδας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποµάκρυνση της βρωµιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων οσµών από το εσωτερικό 
στοιχείο, γεγονός που εγγυάται υγιεινή ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας, καλύτερη 
απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας. 

ΝΑΙ 

16 
Χαµηλή απαίτηση σε ένταση ρεύµατος κατά την εκκίνηση (soft starter) έτσι ώστε να 
προστατεύεται ο πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την εκκίνηση. 

ΝΑΙ 

17 
Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Με 
την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το κλιµατιστικό να ξεκινά να λειτουργεί 
αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις πριν την διακοπή. 

ΝΑΙ 

18 
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος και σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µε σχετική 
ένδειξη επάνω στο τηλεχειριστήριο ή στην πλακέτα του κλιµατιστικού τον κωδικό για το 
είδος του προβλήµατος προς άµεση επιδιόρθωσή του. 

ΝΑΙ 

19 Αυτόµατη κάθετη κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

20 Αυτόµατη οριζόντια κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

21 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε συγκεκριµένη 
προγραµµατισµένη ώρα. 

ΝΑΙ 

22 Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας στην χαµηλή ταχύτητα <=39 dB(A) 

23 Φωτοκαταλυτικό φίλτρο, κατά των βακτηρίων, ιών και δυσάρεστων οσµών. ΝΑΙ 

24 Φίλτρο ενεργού άνθρακα ΝΑΙ 

25 Εγκατάσταση του κλιµατιστικού σε χώρο που θα υποδείξει η ∆ιεύθυνση Μεταφορών. ΝΑΙ 
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Για τα δύο κλιµατιστικά τύπου ντουλάπας ψυκτικής απόδοσης 60.000 BTU: 
 
 

 Χαρακτηριστικό Απαίτηση 

1 Λειτουργία Inverter ΝΑΙ 

2 Τύπου Ντουλάπας ΝΑΙ 

3 Ψυκτική  Απόδοση >=53.000 Btu/h 

4 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης 
14.000 έως 55.000 

Btu/h 

5 Θερµική Απόδοση >=60.000 

6 Εύρος Θερµικής Απόδοσης 14.500 - 63.000 

7 
Βαθµός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη (SEER) σύµφωνα µε 
ΕΝΗ825 

>=6,0 

8 
Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP)  σύµφωνα µε 
ΕΝΗ825, Μέση Ζώνη 

>=4.0 

9 COP: Συντελεστής απόδοσης στην θέρµανση. >=2,90 

10 EER: Συντελεστής απόδοσης στην ψύξη. >=2,60 

11 Παροχή Αέρα (Υψηλή / Μέση / Χαµηλή) 
2.150/1.850/1.450 

m3/h 

12 Στάθµη θορύβου Εσωτερική Μονάδα (Χαµηλή/ Μέση/ Υψηλή) 
Μικρότερη από 
53/49/45 dB (A) 

13 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Ψύξη 18~43 

14 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Θέρµανση - 7~24 °C 

15 Έλεγχος οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα ΝΑΙ 

16 Έλεγχος κάθετης κατεύθυνσης ροής αέρα ΝΑΙ 

17 Λειτουργία Turbo Για γρήγορη θέρµανση και ψύξη  του χώρου ΝΑΙ 

18 Χρονοδιακόπτης 24 ωρών ΝΑΙ 

19 Αυτόµατη Επανεκκίνηση ΝΑΙ 

20 Ανεµιστήρας εσωτερικής και εξωτερικής µονάδος τεχνολογίας All DC inverter ΝΑΙ 

21 Ενσωµατωµένη Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση ΝΑΙ 

22 
Εγκατάσταση των κλιµατιστικών σε χώρο που θα υποδείξει η ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει:  
 
ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους : 

ΑΔΑ: ΩΥ167ΛΛ-Ν9Ζ



 8 

 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό µητρώο) 
 Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές 
και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ. 
 
β) ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 

     
        γ)  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
        ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
  
        δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του  
        Ν.4412/2016) 

 
ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

                Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
         περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι  
         εγκαταστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 

 
        Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό µητρώο (Για τα νοµικά 
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται ποινικό µητρώο για τους διαχειριστές και σε 
περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ.), β) πιστοποιητικά περί µη 
πτώχευσης και µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που εκδίδονται από αρµόδια 
(δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) φορολογική ενηµερότητα και ε) 
πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο- θα προσκοµιστούν µόνο από τον οικονοµικό φορέα στον 
οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια των κλιµατιστικών. 

 
2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία 
ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται 
παραπάνω, θα καλύπτονται πλήρως και απολύτως. 
 
3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
Αναδόχου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος 
. 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των προσφορών τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  βάσει τιµής. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές» και 
θα αξιολογηθεί και αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τα δικαιολογητικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται. Κάθε προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονοµικές προσφορές. 
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για κάθε Πίνακα (Α,Β) ξεχωριστά ή και για 
τους δύο πίνακες και µόνο για το σύνολο του κάθε Πίνακα (Α,Β), εντός της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. ∆εν γίνεται δεκτή η προσφορά για µέρος ενός Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει 
την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισµένο φάκελο. 
 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 217 2ος όροφος, 
Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350360 µέχρι και τις 3-7-2018, ηµέρα Τρίτη, στις 8:30 π.µ. 

Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις 
3-7-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 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 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι 31-12-2018 και η παράδοση, εγκατάσταση των 
κλιµατιστικών, καθώς και αποξήλωση των υπαρχόντων όπου χρειάζεται, θα γίνει στις ∆/νσεις Μεταφορών & 
Επικοινωνιών (1ο χλµ. Σερρών-Νεοχωρίου), Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (Τέρµα 
Οµονοίας και Κτηνιατρείο Ν. Ζίχνης) και ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (Κ.Καραµανλή 
36-∆ιοικητήριο). 
 
 
 
                                                                               Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                 Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών 
                                                                                                 
 
 
                                                                                    Σωκράτης   Κοτζάογλου 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 2018 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµενη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Κλιµατιστικά ψυκτικής απόδοσης 

11.000 BTU Inverter 

συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης 

υπαρχόντων και την εγκατάστασή 

τους. Τεµάχια 6   

2 

Κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 

22.000 BTU Inverter 

συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης 

υπάρχοντος και την εγκατάσταση του 

παρόντος. Τεµάχια 1   

3 

Κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 
24.000 BTU Inverter 
συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης 
υπαρχόντων και την εγκατάστασή 
τους. Τεµάχια 5   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Ηµεροµηνία…………………… 
 

                                       Υπογραφή 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 2018 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµενη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική. 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Κλιµατιστικά τύπου ντουλάπας 

ψυκτικής απόδοσης 60.000 BTU 

Inverter συµπεριλαµβανοµένης της 

αποξήλωσης υπαρχόντων µε την 

εγκατάστασή τους. Τεµάχια 2   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
Ηµεροµηνία…………………… 

 
                                       Υπογραφή 

ΑΔΑ: ΩΥ167ΛΛ-Ν9Ζ
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