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Π.Α.Μ.Θ. 11.03.2022
Α. Π.: οικ. 72228/1599
Αλεξανδρούπολη 11-3-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για προμήθεια κλιματιστικών, με τα
εξής χαρακτηριστικά:
Τεχνικές προδιαγραφές:
12.000BTU
Γενικά:
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
Ψυκτική απόδοση 3,5 kW 11.940 ΒΤΙ] (Ελάχιστη — Μέγιστη 3.410 - 13.650 BTU
Θερμική απόδοση 2,8 kW 14.330 BTlJ (Ελάχιστη — Μέγιστη 3.410 — 17.740 BTlJ)
Ενεργειακής κλάσης ψύξης Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+++ (Θερμή Ζώνη)
Διαστάσεις - Θόρυβος:

•
•
•
•

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 856 —197 — 300 mm)

•

Εύρος ψύξης -200C +43 0C
Εγγύηση: Από 5 έτη και άνω

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 800 — 275 - 553 mm)
Ηχητική ισχύς - εσωτερική μονάδα (55 dB)

Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (48dB)
Ψυκτική λειτουργία:

24.000BTU
Γενικά:
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
Ψυκτική απόδοση 7 kW 23.890 ΒΤΙ] (Ελάχιστη — Μέγιστη 7.510 - 25.600 BTU
Θερμική απόδοση 5,6 kW 27.300 BTlJ (Ελάχιστη — Μέγιστη 8.190 — 29.900 BTlJ)
Ενεργειακής κλάσης ψύξης Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+++ (Θερμή Ζώνη)
Διαστάσεις - Θόρυβος:

•

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 1.115 —235 — 343 mm)
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•
•
•

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 890 — 353 - 697 mm)

•

Εύρος ψύξης -200C +43 0C
Εγγύηση: Από 5 έτη και άνω

Ηχητική ισχύς - εσωτερική μονάδα (70 dB)

Στάθμη θορύβου εξωτερική μονάδα (60dB)
Ψυκτική λειτουργία:

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα
στην προμήθεια.
-Οι

οικονομικές

προσφορές,

να

δοθούν

σύμφωνα

με

το

συνημμένο

έντυπο

και

να

συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
-Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με της Π.Ε. Έβρου.
-Η παράδοση και η τοποθέτηση των κλιματιστικών πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Παράταση του χρόνου παράδοσης δύναται να γίνει για
ισόποσο διάστημα, μετά από αίτημα του προμηθευτή. Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά, κατά την
παράδοσή τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής.
-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
-Ο μειοδότης θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι εκτός από την προμήθεια του κλιματιστικού θα
πρέπει να μεριμνήσει για την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των νέων, με δικά του
έξοδα.
-Η παράδοση των κλιματιστικών θα γίνει στους χώρους της Π.Ε Έβρου που αναγράφονται
παρακάτω, με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς, του προμηθευτή:
3 κλιματιστικά 12000BTU στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας επί της Δήμητρας 19
2 κλιματιστικά 12000BTU στα Κ.Ε.Κ επί της Δήμητρας 19
1 κλιματιστικό 24000BTU στην Δ/νση Περιβάλλοντος επί της Ι. Δραγούμη 1
1 κλιματιστικό 24000BTU στο κεντρικό κτίριο (4ος όροφος, γραφείο 8)
1 κλιματιστικό 24000BTU στο κεντρικό κτίριο (ισόγειο, γραφείο ιχνηλάτισης)
1 κλιματιστικό 24000BTU στο κεντρικό κτίριο (2ος όροφος, γραφείο 5, Νομική Υπηρεσία)
1 κλιματιστικό 24000BTU στο κεντρικό κτίριο (Στην Αίθουσα Συσκέψεων στο υπόγειο)
- την παραλαβή των κλιματιστικών θα βεβαιώσει η σχετική Επιτροπή της εκάστοτε Διεύθυνσης
όπου θα τοποθετηθούν. Τα κλιματιστικά που θα τοποθετηθούν στο κεντρικό κτίριο και στο Κ.Ε.Κ
θα βεβαιώσει η επιτροπή της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 18-3-2022 και ώρα 14.00 μ.μ με
οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως, e-mail) στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος
Όροφος, 5ο Γραφείο Τηλέφωνο: 25513-50442, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)
Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 04.072.1712.0001, οικ. έτους 2022 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης,
ποσού 12.000,00 €, με την αριθ. 1494/4-3-2022 (ΑΔΑ:6Θ8Τ7ΛΒ-6Δ6, ΑΔΑΜ: 22REQ010159891)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των παραπάνω
Ποσοτήτων, μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις
εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων
υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη το
επιτρέπει και σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, για ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν μαζί με την οικονομική
προσφορά:


Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή στους διαγωνισμούς



Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή στους διαγωνισμούς



Υπεύθυνη δήλωση ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7 αγ του ν.4605/2019 ότι βάσει του
άρθρου 43 παρ. 7αγ του ν.4605/2019 δεν βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις του
άρθρου 73 παρ.1 του Ν.4412/16.



Καταστατικό της εταιρείας ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα που να
φαίνεται ποιος είναι ο εκπρόσωπος ο οποίος θα υπογράψει και την σύμβαση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442
e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια κλιματιστικών, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Α. Κλιματιστικά 12.000BTU

1.Γενικά:
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
Ψυκτική απόδοση 3,5 kW 11.940 ΒΤΙ] (Ελάχιστη — Μέγιστη 3.410 - 13.650 BTU
Θερμική απόδοση 2,8 kW 14.330 BTlJ (Ελάχιστη — Μέγιστη 3.410 — 17.740 BTlJ)
Ενεργειακής κλάσης ψύξης Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+++ (Θερμή Ζώνη)

2. Διαστάσεις - Θόρυβος:

•
•
•
•

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 856 —197 — 300 mm)
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 800 — 275 - 553 mm)
Ηχητική ισχύς - εσωτερική μονάδα (55 dB)
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (48dB)

3. Ψυκτική λειτουργία:

•

Εύρος ψύξης - Εύρος ψύξης -200C +43 0C
Εγγύηση: Από 5 έτη και άνω

B. Κλιματιστικά 24.000BTU

1.Γενικά:
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
Ψυκτική απόδοση 7 kW 23.890 ΒΤΙ] (Ελάχιστη — Μέγιστη 7.510 - 25.600 BTU
Θερμική απόδοση 5,6 kW 27.300 BTlJ (Ελάχιστη — Μέγιστη 8.190 — 29.900 BTlJ)
Ενεργειακής κλάσης ψύξης Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+++ (Θερμή Ζώνη)

2. Διαστάσεις - Θόρυβος:

•
•

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 1.115 —235 — 343 mm)
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (M x Π x Y / 890 — 353 - 697 mm)
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•
•

Ηχητική ισχύς - εσωτερική μονάδα (70 dB)
Στάθμη θορύβου εξωτερική μονάδα (60dB)

3. Ψυκτική λειτουργία:

•

Εύρος ψύξης - Εύρος ψύξης -200C +43 0C
Εγγύηση: Από 5 έτη και άνω

Α/Α Περιγραφή είδους

1

Κλιματιστικό 12.000BTU

2

Κλιματιστικό 24.000BTU

Μονάδα
μέτρησης

Προσφερόμενη
Ποσότητα

Προσφερόμενη
τιμή ανά μονάδα
μέτρησης
με Φ.Π.Α

Συνολική τιμή
με Φ.Π.Α

Τεμάχιο
5
Τεμάχιο

5
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία …--3-2022
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

………………………

