
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Λαρισαίων ενδιαφέρεται για την προµήθεια κλιµατιστικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Λαρισαίων. 
Ποιο συγκεκριµένα, η προµήθεια αφορά τα υλικά: 

 
� ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 9.000 BTU (Γραφείο Ιατρού Εργασίας) 
� ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 12.000 BTU (Γραφείο Ιατρού Εργασίας) 
� ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ INVERTER 18.000 BTU ( ΚΑΠΗ, Αµαξοστάσιο) 
� ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24.000 BTU (ΚΑΠΗ) 

   
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας (προϋπολογισθείσας αξίας 5.828,00 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), έχει εκδοθεί  α) η υπ΄αριθµ. 6214/2019 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆Α: ΩΙ1ΑΩΛΞ-ΚΘ4 και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη 
δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 2015/2019. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια έως 

τις 11/12/2019 ηµέρα Τετάρτη , ώρα: 15.00΄στο Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης Ενιαίων Προµηθειών και 
Αποθήκης του ∆ήµου Λαρισαίων µε ένδειξη: «Προσφορά για την Προµήθεια αναλώσιµων και λοιπού 
εξοπλισµού δοµών του ∆ήµου», Ίωνος ∆ραγούµη 1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222, τηλ. 2413-500259. 

 
 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 

5.828,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % και όλων των νόµιµων κρατήσεων και φόρων, ενώ η 
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πληρωµή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει  µε την έκδοση τιµολογίου και εντάλµατος πληρωµής από 
το ανάλογο τµήµα του ∆ήµου Λαρισαίων. 

 
 
 
 

Περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισµός 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. 9.000 btu/h 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικού µηχανήµατος τύπου inverter ψύξης - 
θέρµανσης διαιρούµενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη 9.000 
btu/h, µε Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση. Οι συµπιεστές θα είναι τύπου 
περιστροφικού. Το σύστηµα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, µε ψυκτικό µέσο το R410a 
το επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) :33-37dB (εσωτερική) - 51dB (εξωτερική) 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε 

στηρίγµατα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή 
(οριζόντιες µονάδες), ή µε ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής 
µονάδα), µε διάταξη οριζοντίωσης. Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (condensing 
unit) στο δάπεδο, ή µε στηρίγµατα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε µεταλλική βάση. 
Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας και η µόνωσή τους. Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας. Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου 
R410α και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 

Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Περιλαµβάνονται 
επίσης τα τηλεχειριστήρια, οι αυτοµατισµοί και η δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, 
απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιµατιστικών µονάδων. 

 
2. 12.000 btu/h Προµήθεια και εγκατάσταση ενός κλιµατιστικού µηχανήµατος τύπου inverter 
ψύξης - θέρµανσης διαιρούµενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη, 
12.000 btu/h µε Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση. Οι συµπιεστές θα είναι τύπου 
περιστροφικού. 
 
 

Το σύστηµα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, µε ψυκτικό µέσο το R410a το επίπεδο 
Θορύβου σε db (H/M/L) :33-37dB (εσωτερική) - 51dB (εξωτερική). 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα 

πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες 
µονάδες), ή µε ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε 
διάταξη οριζοντίωσης. 

Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή µε στηρίγµατα 
πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε µεταλλική βάση. 

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας και η µόνωσή τους. 

Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου R410α και ειδικού 

λιπαντικού ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 
Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 



Περιλαµβάνονται επίσης τα τηλεχειριστήρια ,αυτοµατισµοί και η δαπάνη των κάθε φύσης 
δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι 
στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιµατιστικών 
µονάδων. 

 
 

 
3. 18.000 btu/h Προµήθεια και εγκατάσταση ενός κλιµατιστικού µηχανήµατος τύπου inverter 
ψύξης - θέρµανσης διαιρούµενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη,  
 
18.000 btu/h µε Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση. Οι συµπιεστές θα είναι τύπου 
περιστροφικού. 

Το σύστηµα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, µε ψυκτικό µέσο το R410a το επίπεδο 
Θορύβου σε db (H/M/L) :33-37dB (εσωτερική) - 51dB (εξωτερική). 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα 

πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες 
µονάδες), ή µε ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε 
διάταξη οριζοντίωσης. 

Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή µε στηρίγµατα 
πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε µεταλλική βάση. 

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας και η µόνωσή τους. 

Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου R410α και ειδικού 

λιπαντικού ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 
Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα τηλεχειριστήρια ,αυτοµατισµοί και η δαπάνη των κάθε φύσης 

δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι 
στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιµατιστικών 
µονάδων. 

 
 

4. 24.000 btu/h Προµήθεια και εγκατάσταση ενός κλιµατιστικού µηχανήµατος τύπου inverter 
ψύξης - θέρµανσης διαιρούµενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη, 
24.000 btu/h µε Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση. Οι συµπιεστές θα είναι τύπου 
περιστροφικού. 

Το σύστηµα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, µε ψυκτικό µέσο το R410a το επίπεδο 
Θορύβου σε db (H/M/L) :33-37dB (εσωτερική) - 51dB (εξωτερική). 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα 

πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες 
µονάδες), ή µε ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε 
διάταξη οριζοντίωσης. 

Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή µε στηρίγµατα 
πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε µεταλλική βάση. 

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας και η µόνωσή τους. 

Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου R410α και ειδικού 

λιπαντικού ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 
Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα τηλεχειριστήρια ,αυτοµατισµοί και η δαπάνη των κάθε φύσης 

δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι 



στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιµατιστικών 
µονάδων. 

 
 
 
 
 

 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η προµήθεια περιλαµβάνει και τοποθέτηση από τον ανάδοχο στους προαναφερόµενους 

χώρους. 
 
 
Το κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά (χαµηλότερη τιµή), αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της προµήθειας. 
 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
1. Η οικονοµική προσφορά την συµµετεχόντων 
2. Η τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται. 
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από τον ∆ήµαρχο βάση των διατάξεων 
του Ν.4412/2016. 
 

 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων τη 
χαµηλότερη τιµή θα προσκοµίσει πριν την ανάθεση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

1 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
INVERTER 
9.000 BTU 1 500,00 500,00 

2 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
INVERTER 
12.000 BTU 1 550,00 550,00 

3 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
INVERTER 
18.000 BTU 3 900,00 2.700,00 

4 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
INVERTER 
24.000 BTU 1 950,00 950,00 

  

KAΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ     4.700,00 

  

 
ΦΠΑ 24% 

    1.128,00 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ     5.828,00 



στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ύναται να γίνει αντικατάσταση του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ως απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
οικονοµικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου εκ 
µέρους του νόµιµου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016). 
β. Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή σε ∆ιαγωνισµό 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (1. περί απασχόλησης προσωπικού από το Ι.Κ.Α. και 2. προσωπικής 
ασφάλισης άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 – ΕΦΚΑ. 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η αποσφράγιση θα γίνει την Πέµπτη 12/12/2019 και ώρα 10.00 στο 
Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης ενιαίων προµηθειών και αποθήκης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
      Αθανάσιος Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


