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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία
Ταχ. Δνση: Λεωφ. Καλυβίων 2
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου
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Αρ. FAX: 22313-54715
Ε-mail : v.palaiologou@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: “Προμήθεια δυο (2) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων της ΔΤΕ/ΠΣΕ”,
προϋπολογισμού 1.700,00€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ),
2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
3. Την υπ΄ αριθμ. 357/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 357/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
5. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 136058/7550/18-6-2019 και β) 100244/5505/7-5-2019 έγγραφα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΣΕ,
6. Την υπ’ αριθμ. 1323/2-7-2019 (ΑΔΑ:61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και
7. Τις υπ’ αριθμ. α) 2952/4-7-2019 (ΑΔΑ: 6Α077ΛΗ-ΣΒΒ) και β) 2953/4-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΜ47ΛΗ-ΖΜΚ)
αποφάσεις έκθεσης ανάληψης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια δυο (2) κλιματιστικών για τις ανάγκες των
γραφείων της ΔΤΕ/ΠΣΕ”, προϋπολογισμού 1.700,00€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073, Κ.Α.Ε 1712.01.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1.1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάδειξη μειοδότη για:
1. την προμήθεια ενός κλιματιστικού τύπου split-unit, στο γραφείου Προϊσταμένου Εργαστηρίων
ΔΤΕ/ΠΣΕ, επι της οδού Υψηλάντη 4-Λαμία και
2. την προμήθεια ενός κλιματιστικού τύπου split-unit, στο γραφείο 17 της ΔΤΕ/ΠΣΕ, επι της οδού
Υψηλάντη 4-Λαμία.


Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόν

ανακατασκευής.


Επί πλέον, κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού, θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το

πολύ πενταετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης/απόσυρσής του.


Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση σε

τοίχο. Θα αποτελούνται επομένως από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα,
εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης και τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.


Οι εξωτερικές μονάδες πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή

προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.


Να έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες τόσο κάτω των 0 οC όσο και πάνω από

τους 42 οC.
Ειδικότερα:
α/α

Περιγραφή

Ποσότητα
(σε τεμάχια)

1

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου 12000

1

BTU
2

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου 18000

1

BTU
1.2 Τεχνικές προδιαγραφές:
Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται
αναλυτικά ως εξής:
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αποδόσεις σε btu/hr (ελάχιστες )

2

•ΨΥΞΗ 12.000 με εύρος 4.000 έως 12.000

Κλιµατιστικό τοίχου
INVERTER 12000 BTU τύπου split
1

- ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12.000 με εύρος 4.000 έως 14.000
-ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον: (ψύξη) Α++ & εποχιακό
συντελεστή απόδοσης θέρμανσης (SCOP)>= 4.0
- ενεργειακή κατηγορία (θέρμανση) Α+
- Ψυκτικό μέσο R-32 (διφθορομεθάνιο)
•Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας db (A)-Hi : 55

2

Το κλιµατιστικό µηχάνηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό EURO VENT
Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την

3

εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, να
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.

4

Οι διάφορες εντολές λειτουργίας θα δίνονται απο ασύρματο τηλεχειριστήριο με ψηφιακή οθόνη
όπου θα απεικονίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αποδόσεις σε btu/hr (ελάχιστες )

Κλιµατιστικό τοίχου
INVERTER 18000 BTU τύπου split
1

•Τύπου inverter
•ΨΥΞΗ 18.000 με εύρος 8.000 έως 19.000
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 18.000 με εύρος 8.000 έως 22.200.
-ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον: (ψύξη) Α++ & εποχιακό
συντελεστή απόδοσης θέρμανσης (SCOP)>= 4.0
- ενεργειακή κατηγορία (θέρμανση) Α+,
- Ψυκτικό μέσο R-32 (διφθορομεθάνιο).
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Το κλιµατιστικό µηχάνηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό EURO VENT
Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την

3

εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, να
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
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Οι διάφορες εντολές λειτουργίας θα δίνονται απο ασύρματο τηλεχειριστήριο με ψηφιακή οθόνη
όπου θα απεικονίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής
να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Η
3

Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την
ανάλογη μείωση του τιμήματος.
2. Σύνταξη Προσφορών:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα (όταν
πρόκειται για έντυπη μορφή) και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα
αναφέρονται τα ακόλουθα:
- Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
- Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
- Έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.
- Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
2. Προσκόμιση τεχνικών χαρακτηριστικών ή τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων
ειδών.
3. Πιστοποιητικά (συµµόρφωσης CE, ISO 9001, EURO VENT) θα πρέπει να κατατεθούν στον φάκελο
της προσφοράς.
4. Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος.
Στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφορά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια δυο (2) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων της ΔΤΕ/ΠΣΕ”

καθώς και:
α) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) τον αριθμό της πρόσκλησης
γ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και απο έγγραφο υποβολής
προσφοράς (διαβιβαστικό) υπογεγραμμένο απο τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, προκειμένου να
αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς.
3. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
της ανάθεσης. Τα παραδοτέα είδη θα πρέπει να αποδοθούν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΣΕ (Υψηλάντη 4-Λαμία). Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή
4

παραλαβής που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθ. 2827/18-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε..
4. Τρόπος και χρόνος πληρωμής:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικ/κου
& Δ.Ε. απο συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης,
μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την
προμήθεια απο την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τον ¨Ανάδοχο¨ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φθιώτιδας
5. Κατάθεση προσφοράς:
Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί συνοδευόμενη με διαβιβαστικό σε σφραγισμένο φάκελο
έως και την 16η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου
Ελέγχου και συγκεκριμένα στο γραφείο Α 24, στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων
2-Λαμία, Τ.Κ. 35131), με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στο Τμήμα Προμηθειών (1ος
όροφος, Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ. 35132) στις 16/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ..
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Σ.Ε. στη διεύθυνση:
www.pste.gov.gr.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Κοινοποίηση:
- Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ (ανάρτηση)
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Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Τμήματος Προμηθειών
Βασιλική Παλαιολόγου
ΤΕ/Πληροφορικής

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.1.6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

:

ΑΦΜ

:

Δ.Ο.Υ.

:

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

:

Η παρούσα προσφορά αφορά την “Προμήθεια δυο (2) κλιματιστικών για τις ανάγκες των
γραφείων της ΔΤΕ/ΠΣΕ”.
Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως
ακολούθως:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κλιματιστικό μηχάνημα

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

διαιρούμενου τύπου 12.000 ΒΤU
2

Κλιματιστικό μηχάνημα

1

διαιρούμενου τύπου 18.000 BTU
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ......../........./2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

...........................................
(Υπογραφή - σφραγίδα)
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