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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2
81400 Μύρινα
Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ.
Τηλ.: 22540 83015, 83013
Fax: 22540 83109
Email: epapadak@aegean.gr

Λήμνος, 30/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 5164

Π ΡΟΣ ΚΛΗ ΣΗ ΕΚΔΗ ΛΩ Σ ΗΣ ΕΝ ΔΙΑΦ ΕΡΟΝ ΤΟΣ ΓΙΑ Σ ΥΜΜΕ ΤΟ Χ Η Σ ΤΗ Ν
Μ Ε ΔΙΑΠ ΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣ Η (ΑΠ ΕΥΘΕΙ ΑΣ ΑΝ ΑΘΕΣ Η ) Π ΡΟΜ Η ΘΕΙ Α ΚΑΙ ΤΟΠ ΟΘ ΕΤΗ Σ Η ΔΥΟ
Μ Η ΧΑΝ ΗΜ ΑΤΩ Ν ΚΛΙΜ ΑΤΙΣ Μ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝ ΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣ ΤΗ ΡΙΟΥ ΧΗ Μ ΕΙΑΣ (ΚΤΗ ΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗ Σ Η Σ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣ ΑΣ Η /Υ Σ ΤΟ ΚΥΔΑΔΕΙΟ ΚΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ Π ΑΝ ΕΠ ΙΣ ΤΗ Μ ΙΑΚΗ Σ Μ ΟΝ ΑΔΑΣ
ΛΗ Μ Ν ΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 42 (επαναληπτική)/24-06-2016 (θέμα 1.6) απόφαση της
Έκτακτης Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΑΔΑ: 60ΤΓ469Β7Λ-ΣΦΡ) σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια και τοποθέτηση δύο μηχανημάτων κλιματισμού για τις
ανάγκες του Εργαστηρίου Χημείας (Κτήριο Διοίκησης) και της Αίθουσας Η/Υ στο Κυδάδειο Κτήριο της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
7112Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016.
Τεχνική Περιγραφή: Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε κάθε στάδιο. Σε
περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά (Ν.2286/95 αριθμ.4 παρ.1) και ασχολούνται συστηματικά με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Οι
ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση
εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
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Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος
(σε περίπτωση νομικού προσώπου, του κατά νόμο εκπροσώπου
του) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με τους
οποίους συντάχθηκε η κατατεθείσα προσφορά,
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν
πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση
του διαγωνισμού,
στ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

2.

ζ. δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
διαγωνιζόμενος:
α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων που τυχόν θα του ζητηθούν συμπληρωματικά από το
όργανο αξιολόγησης των προσφορών,

αρμόδιο

γ) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας, όπως
3.

αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος I και πλήρεις τεχνικές
προδιαγραφές των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων (τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή).

4.

Οικονομική προσφορά η οποία θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

Η τιμή της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικά να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα
γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σύμβαση: Ο Προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει αμέσως μετά την
ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας μεταξύ του ιδίου και του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παράδοση και τοποθέτηση των κλιματιστικών (βλ. Τεχνική έκθεση Παραρτήματος I)
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να παραταθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις και όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
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α) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου με αντίστοιχη διαμόρφωση του ύψους της αμοιβής.
β) σε περίπτωση μεταβολής Φ.Π.Α. και μόνο ως προς την διαφορά που προκύπτει μεταξύ παλαιού και νέου
ποσοστού επιβολής Φ.Π.Α.
Πάντως σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό της σύμβασης (αρχικής και τροποποιημένης) δεν μπορεί να υπερβεί
τα χρηματικά όρια της αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ τ. Β 1291/2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στα
όρια της απευθείας ανάθεσης.
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Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις: Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
Πανεπιστήμιο, θα γίνεται σε εύλογο διάστημα μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Μονάδας Λήμνου, τα ακόλουθα:
α) Τιμολόγιο (από τον προμηθευτή).
β) Πρωτόκολλο παραλαβής της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθη
ποιοτικά και ποσοτικά η εν λόγω προμήθεια.
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή).
Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, καθώς και οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή. Απαιτήσεις του προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν
θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης καθώς και εκτελωνισμού των ειδών (εφόσον αυτό απαιτείται) βαρύνουν
τον προμηθευτή.
Κατάθεση προσφορών: Οι υπογεγραμμένες προσφορές με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν
σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο
Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Μονάδας Λήμνου στο Κτήριο Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου, Μητροπολίτη
Ιωακείμ 2, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και το αργότερο μέχρι 12/7/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00.
Η Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 2
81400 ΜΥΡΙΝΑ
ΛΗΜΝΟΣ
και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΔΥΟ
Μ Η ΧΑΝ ΗΜ ΑΤΩ Ν ΚΛΙΜ ΑΤΙΣ Μ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝ ΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣ ΤΗ ΡΙΟΥ ΧΗ Μ ΕΙΑΣ (ΚΤΗ ΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗ Σ Η Σ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣ ΑΣ Η /Υ Σ ΤΟ ΚΥΔΑΔΕΙΟ ΚΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ Π ΑΝ ΕΠ ΙΣ ΤΗ Μ ΙΑΚΗ Σ Μ ΟΝ ΑΔΑΣ
ΛΗ Μ Ν ΟΥ»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5164/30-06-2016
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AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ
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Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12/7/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη θέση
«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί
Προμηθειών»:
(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html).
Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Λήμνου, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. 22540 83015, email:
epapadak@aegean.gr.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής

Επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΔΤΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : Προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας σε κτίρια της Π.Μ. Λήμνου.
Για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη – θέρμανση της αίθουσας Η/Υ στο κτίριο Κυδάδειο και της αίθουσας
εργαστηρίου στο κτίριο πρώην Επαρχείο χρειάζεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μονάδων
τύπου ντουλάπας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατωτέρω:
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)

Περίπου 55.000

Ψυκτική Απόδοση (kWatt)

16.00

Θερμική Απόδοση (Btu/h)

Περίπου 60.000

Θερμική Απόδοση (kWatt)

18.00

Εφεδρική αντίσταση ( Btu/h )

10.000

Εφεδρική αντίσταση ( kWatt )

3,5

Ενεργειακή Κλάση

D, E

Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph)

380/50/3

Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (Α)

12.00

Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A)

12.00

Κατανάλωση Ψύξη (W)

6.400

Κατανάλωση Θέρμανση (W)

6.200

Επίπεδο θορύβου εσωτερική/εξωτερική μονάδα

58/63 dbA

Ψυκτικό Υγρό

R410A/5.000g

Εύρος Λειτουργίας Εξωτ.Θερμοκρασίας
Ψύξη/Θέρμανση (oC)

18~43 / -7~24

Συμπιεστής Scroll
Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων και ασύρματο
τηλεχειριστήριο
Εφεδρική θέρμανση με ενσωματωμένη ηλεκτρική
αντίσταση
Αυτοδιάγνωση βλαβών

Σελίδα 5 από 9

ΑΔΑ: 6ΛΛ4469Β7Λ-ΧΙΔ
Αυτόματη επανεκκίνηση
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Αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση των
περσίδων (Auto Louver)

Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης,
επιτηρητής φάσης και υπερέντασης
Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης και ελέγχου
κατάθλιψης

Οι κλιματιστικές μονάδες αυτές θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχουσες οι οποίες λόγω παλαιότητας και μικρής ισχύος
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις σε Ψύξη-Θέρμανση που έχουν δημιουργηθεί.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η απεγκατάσταση αυτών των παλαιών μονάδων και η τοποθέτηση στην ίδια
θέση των νέων, με όλα τα υλικά σύνδεσης, σωλήνες, μονωτικά, καλώδια κλπ και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
πάντα κάτω από τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι
επισκέφτηκαν τους εν λόγω χώρους, έλαβαν γνώση των συνθηκών του έργου και συμφωνούν απόλυτα με τις
οδηγίες της Τεχνικής Έκθεσης καθώς και με τον Προϋπολογισμό.
Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 € (5.128,20 + 871,79 ΦΠΑ 17%).
Η προμήθεια και εγκατάσταση θα ολοκληρωθούν εντός 15 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβαση.

Ο συντάξας

Ιωάννης Μαϊδανός
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των
τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών
σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τυχόν πιστοποιητικά, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α
1

Περιγραφή είδους

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή
σε φυλλάδιο

Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)

Περίπου 55.000

Ψυκτική Απόδοση (kWatt)

16.00

Θερμική Απόδοση (Btu/h)

Περίπου 60.000

Θερμική Απόδοση (kWatt)

18.00

Εφεδρική αντίσταση ( Btu/h )

10.000

Εφεδρική αντίσταση ( kWatt )

3,5

Ενεργειακή Κλάση

D, E

Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph)

380/50/3

Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (Α)

12.00

Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A)

12.00

Κατανάλωση Ψύξη (W)

6.400

Κατανάλωση Θέρμανση (W)

6.200

Επίπεδο θορύβου εσωτερική/εξωτερική
μονάδα

58/63 dbA

Ψυκτικό Υγρό

R410A/5.000g

Εύρος Λειτουργίας Εξωτ.Θερμοκρασίας
Ψύξη/Θέρμανση (oC)

18~43 / -7~24

Συμπιεστής Scroll
Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων και
ασύρματο τηλεχειριστήριο
Εφεδρική θέρμανση με ενσωματωμένη
ηλεκτρική αντίσταση
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Αυτόματη επανεκκίνηση
Αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση των
περσίδων (Auto Louver)
Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης,
επιτηρητής φάσης και υπερέντασης
Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης και
ελέγχου κατάθλιψης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ..…./……./2016
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΔΥΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Η/Υ ΣΤΟ ΚΥΔΑΔΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5164/30-06-2016

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α. (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α. (€)

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ..…./……./2016
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η προσφορά ισχύει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών μέχρι τη λήξη της
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή.
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