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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κύθηρα    20 . 7 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                                Αριθ. Πρωτ.         3727 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  προμήθεια  Κλιματιστικών 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «Κλιματιστικών» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό ΔΤ/30.6.2015 «Τεχνική 

Έκθεση-προδιαγραφές» που επισυνάπτονται στην παρούσα και συντάχθηκαν από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων, δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό 

της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν 

γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Παρασκευή  24.7.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Η παράδοση - παραλαβή και εγκατάσταση των Κλιματιστικών θα γίνει στα Δημοτικά κτήρια, 

σύμφωνα με την παραπάνω «Τεχνική Έκθεση-προδιαγραφές», εντός δέκα (10) ημερών από την 

σύναψη της σχετικής σύμβασης.  

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του 

συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Έκθεση-προδιαγραφές  

2. Έντυπο προσφοράς 

                                            Κύθηρα  20  . 7 . 2015 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων 
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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στα  προς προμήθεια κλιματιστικά (ψύξης-θέρμανσης) inverter , 

τα οποία θα είναι κατάλληλα για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των κτηρίων στη Δ.Κ Αντικυθήρων και 

συγκεκριμένα: του Δημοτικού Καταστήματος ,του Παλαιού Δημοτικού Ξενώνα, του νέου Δημοτικού Ξενώνα, 

του Παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου,του νέου Κοινοτικού Ιατρείου,των Δημοτικών Αποθηκών, του Δημοτικού 

Σχολείου καθώς επίσης και του κτηρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων. 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, 

διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι  προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους  περιγράφεται στη συνέχεια. 

Α/Α ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΧΡΗΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 1     1.Ψυκτική Απόδοση   BTU/h έως 12.000. 

     KW 5,20(1,65-5,65) 

 2.Θερμική Απόδοση   BTU/h έως 14.000. 

    KW 5,85(1,32-6,38). 

 3.Κατανάλωση στη ψύξη   1.090 W. 

 4. Κατανάλωση στη θέρμανση    950 W 

 5. Ενεργειακής κλάσης ψύξη Α++. 

 6. Ενεργειακής κλάσης θέρμανση  

    (μέση/θερμή ζώνη) Α/Α++ 

 7. Ισχύς Σχεδιασμού 3,5 kw. 

 8. SEER 6.1 

 9. Ετ.Κατ.Ενέργειας 201 kWH 

 10. Ισχύς σχεδιασμού (μέση /θερμή ζώνη) 2,9/3,5 KW. 

 11. SCOP(μέση /θερμή ζώνη) 3,8/5,0   

12. Ετ.Κατ.Ενέργειας (μέση /θερμή ζώνη) 1068/980 kWH  

 13.Αφύγρανση L/h 1,3 

 14. Ηχητική πίεση Θερμ.(Τ/Υ/Μ/Χ) Eσωτερικής  Μονάδας 

db(A)  30-40. 

 15. Ηχητική ισχύς  Ψύξη/Θερμ.  (Ονομαστική) Eσωτερικής  

Μονάδας db(A) 50 

 16. Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας  

       (πλάτος Χ ύψος Χ βάθος) 800 Χ 280 Χ 190 mm 

 17. Βάρος έως 10 kg 

 18. Ηχητική πίεση Θερμ.(Τ/Υ/Μ/Χ) 

       Eξωτερικής  Μονάδας db(A)    53. 

 19. Ηχητική ισχύς  Ψύξη/Θερμ.  (Ονομαστική) Eσωτερικής    

Μονάδας db(A) 63 

 20. Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας  

       (πλάτος Χ ύψος Χ βάθος) 715Χ 235 Χ 540 mm 

 21. Βάρος έως 28 kg 

 

 

TEMAXIO 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Κύθηρα,   30 /6 /2015 

                                                       Αρ.Πρωτ.              Δ.Υ   
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      Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τα είδη και να τα τοποθετήσει ο ίδιος στα Αντικύθηρα με 

υπόδειξη του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων καθώς επίσης και το κλιματιστικό που 

προορίζεται για το κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων. 

To κλιματιστικό θα πρέπει να είναι οικονομικό (χαμηλής κατανάλωσης).                                                         

Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που 

κατέθεσε ο προμηθευτής στη προσφορά. Το είδος παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα και κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. 

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη 

που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι: 

 Ότι η ισχύς της προσφοράς του θα είναι για δύο μήνες 

 ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη 

 ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

 ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση του για παραγγελία 

 Δήλωση του χρόνου εγγύησης των προσφερόμενων ειδών ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 

δύο (2) ετών καθώς και δήλωση για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων στη 

λειτουργία του κλιματιστικού που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου Κυθήρων, δωρεάν για τον 

ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

 Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.  

 

             ΚΥΘΗΡΑ 30/6 /2015                                                         ΚΥΘΗΡΑ 30/ 6/2015 

 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

     ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΑΘ.  ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                            ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                                                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

         Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια  και τοποθέτηση 9 κλιματιστικών (ψύξης-θέρμανσης) 

inverter , τα οποία θα είναι κατάλληλα για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των κτηρίων στη Δ.Κ 

Αντικυθήρων και συγκεκριμένα: του Δημοτικού Καταστήματος ,του Παλαιού Δημοτικού Ξενώνα, του νέου 

Δημοτικού Ξενώνα, του Παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου,του νέου Κοινοτικού Ιατρείου,των Δημοτικών 

Αποθηκών, του Δημοτικού Σχολείου καθώς επίσης και του κτηρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Κυθήρων. 

 

             ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

            Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» άρθρο 23 παρ.1. 

 Το άρθρο 2 παρ.13 του  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Η Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/20002 (ΦΕΚ 945 Β/24.7.2002), η οποία καθόρισε το ποσό της απευθείας 

ανάθεσης σε 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Η συνολική δαπάνη οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α 02.10.7133.01 του προϋπολογισμού  ανέρχεται στο ποσό των 

4.878,0487 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.121,9512.                                                                                  

Συνολικά δηλαδή έξι χιλιάδες  ευρώ   (6.000,00 ευρώ).  

 

Κύθηρα  30 -6 -2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ι. ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ                                      

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ 

 

 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100811_2002-kya-27319-18-7-02-fek-945-b.doc


5 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Προμήθεια :    ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                      
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ  (€) 

1. 

Προμήθεια: 

Κλιματιστικών 

inverter 

Τεμάχια 9   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 η ισχύς της προσφοράς είναι για δύο μήνες 

 έχω λάβει γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχομαι χωρίς καμία 

επιφύλαξη 

 η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

 η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση μου για παραγγελία 

 ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών είναι δύο (2) έτη και δεσμεύομαι για την άμεση 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων στη λειτουργία των κλιματιστικών που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου Κυθήρων, δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

 το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής των κλιματιστικών είναι :    

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

 

……..   -  7  -   2015 

Ο  Προσφέρων 

 

 

Σφραγίδα & Υπογραφή 


