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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αλεξανδρούπολη  22-7-2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ   Αριθ. Πρωτ. οικ.3258 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΗΣ Π.ΑΜ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) 

 
  

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακή 

Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια-τοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών τοίχου,  

για τις ανάγκες υπηρεσιών της. 

Τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το 

οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ 

ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι την Παρασκευή 26/7/2013 στις 10π.μ. στο 

Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. 

(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).  

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος,  

5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: 

promithies.evrou@pamth.gov.gr 

Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Η δαπάνη, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα 

βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 οικ. έτους 2013. 

 

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο 

απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

www.peevrou.eu.    

 

 

    

 H Προϊσταμένη Δ/νσης              Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου 
 
 
                                                                                             
                Βάγια Αρβαντά                                   Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ    

                  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………………. 

                  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………… 

                  ΦΑΞ:……………………………………………………………. 

                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ………………………………………………… 

                                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
                                                                ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                                                                   Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   
                                                                          Καραολή και Δημητρίου 40 
                                                                            68100 Αλεξανδρούπολη                 
                                                         (((ΤΤΤηηηλλλέέέφφφ:::      222555555111333---555000555777000         FFFaaaxxx:::   222555555111333---555000444000444))) 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
    Για την προμήθεια-τοποθέτηση  δύο (2) κλιματιστικών τοίχου, για τις ανάγκες 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές: 

1. Κλιματιστικές συσκευές (2 τεμάχια) αυτόνομες, διαιρούμενου τύπου (split type), 
καινούργιες αμεταχείριστες, στιβαρής κατασκευής, ονομαστικής ισχύος (ψύξη) 
18.000 BTU/h, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και 
δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης 

2. Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες 
3. Ενεργειακή κλάση Α/Α (ψύξη-θέρμανση) 
4. Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ 
5. Συντελεστής απόδοσης στην ψύξη, ΕΕR ≥  3,2 
6. Συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση , COP  ≥ 3,6 
7. Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα 
     ≥ 900 m3/h 
8. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα 

Ψύξη: min 210 C-max 430 C, Θέρμανση: min -50 C-max 240  C 
9. Στάθμη θορύβου εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα  

≤45/55 DB 
10. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών) 
11. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα 
12. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 10 C  ή καλύτερη 
13. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού 
14. Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει 

τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη 
15. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης 
16. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της 

ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη 
δημιουργία παγετού 

17. Δυνατότητα αφύγρανσης 
18. Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
19. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε 

εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής 
μονάδας είναι τουλάχιστον 5m 

20. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε 
εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m 
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 Οι κλιματιστικές συσκευές: 

 Θα συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά prospectus του οίκου κατασκευής 
 Θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης 
     της Ε.Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5151/1995 και θα φέρουν τη σήμανση CE. 

 Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα 
     τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος  για διάστημα   
     τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την οριστική παραλαβή τους. 

 Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής  των 
     κλιματιστικών μηχανημάτων κατά ISO 9002. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με το  
     ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφό του. 

 
Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια 
τουλάχιστον. 
 
 
Η οικονομική προσφορά μου είναι για τα κλιματιστικά: 
 
1. ……………………………………………………………………., τιμή με  

 
Φ.Π.Α:………………..€ 
 

2. ……………………………………………………………………, τιμή με  
 
Φ.Π.Α:………………..€ 
 

3. ……………………………………………………………………, τιμή με  
 
Φ.Π.Α:………………..€ 
 

 
(Περιγραφή κλιματιστικών: εταιρεία-μοντέλο κ.λ.π) 

 
 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται  όλα τα υλικά-εξαρτήματα που θα 
απαιτηθούν και στην περίπτωση που τα κλιματιστικά θα αντικαταστήσουν 
κατεστραμμένα και η αποξήλωση αυτών. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
                                                      
                    …………………….……………………. 

                    (Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς) 
 
 
 
 
 
                              (Σφραγίδα και υπογραφή)  
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