
 

 
 

  

 

 

 

Θέµα: Προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – θέρµανσης για τις 

ανάγκες των γραφείων διοίκησης  

 

 

Ηράκλειο, ∆ευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 

Πρωτόκολλο: 883 

 

  

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την προµήθεια  ¨ 

Προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – θέρµανσης για τις ανάγκες των 

γραφείων διοίκησης¨,  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την  Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, Ν. Ξυλούρη και Φούµη, τηλ: 2810 

215080 / 2810 215082, και µε την ένδειξη  ¨ Προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων 

ψύξης – θέρµανσης για τις ανάγκες των γραφείων διοίκησης ¨ 
 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  

προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 

και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

 

 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  

∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 



  
 

 

 

Ηράκλειο,  Πέµπτη 26 Αυγούστου 2010 

  

 

Θέµα: Προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – θέρµανσης για τις 

ανάγκες των γραφείων διοίκησης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προµήθεια  συµπεριλαµβάνει την προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων 

ψύξης – θέρµανσης για τις ανάγκες των γραφείων διοίκησης  στο Παγκρήτιο Στάδιο.  

 

Το κάθε σύστηµα κλιµατισµού θα πρέπει να αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική 

µονάδα  Α Ενεργειακής Κλάσης, να είναι αθόρυβο (εσωτερική µονάδα όχι µεγαλύτερη 

από 40 db και εξωτερική όχι µεγαλύτερη από 55) db µε ασύρµατο σύστηµα ελέγχου 

(τηλεκοντρόλ) και οικολογικό φρέον.  Κάθε σύστηµα κλιµατισµού θα έχει την 

δυνατότητα τροφοδοσία 220 V/ 50Hz, σύστηµα καθαρισµού σκόνης και χαµηλή 

κατανάλωσης ρεύµατος. Κάθε εξωτερική και εσωτερική µονάδα θα συνοδεύεται από 

ένα έτος εγγύηση. 

Παρακάτω ακολουθούν οι ποσότητες και η απόδοση κάθε συστήµατος: 

 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

*Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται η τοποθέτηση και η συντήρηση του πρώτου έτους. 
 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή  , Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 

A/A ΕΙ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

1 Αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα 
ψύξης - θέρµανσης 

1 11.000/12.000 BTU/h 

2 Αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα 
ψύξης - θέρµανσης 

5 18.000/19.000 BTU/h 

A/A ΕΙ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ /ΜΟΝΑ∆Α  ΣΥΝΟΛΑ (€) 

1 

Αυτόνοµη κλιµατιστική 
µονάδα ψύξης – θέρµανσης 

11.000/12.000  BTU/h 
τουλάχιστον 

1 360,00 360,00 

2 

Αυτόνοµη κλιµατιστική 
µονάδα ψύξης – θέρµανσης 

18.000/19.000 BTU/h 
τουλάχιστον  

5 550,00 2750,00 

   Μ. ΣΥΝΟΛΑ 3.110,00 

   ΦΠΑ (23%)   715,30 

   Τ. ΣΥΝΟΛΟ 3.825,30 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
Άρθρο 1

ο
  

Γενικά 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια αυτόνοµων κλιµατιστικών  µονάδων  

ψύξης – θέρµανσης για τις ανάγκες των γραφείων διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο 

Παγκρήτιο Στάδιο  

 

Άρθρο  2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν 

ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα και του κανονισµού 

προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 3
ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 

παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 

του συνόλου τιµολογίου προσφοράς ενώ  η προµήθεια δεν κατακερµατίζεται. 

 

Άρθρο 4
ο
  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

 

Άρθρο 5
ο
  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω µέσα σε 

φάκελο:  

 

Α. Εγγραφο όπου θα αναγράφει την οικονοµική προσφορά του και ότι έχει λάβει 

γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, 

σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του 

οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της εκδήλωσης και το όνοµα του Προµηθευτή.   

 

Β. Επίσης σε άλλο σφραγισµένο και υπογεγραµµένο φάκελο ο ενδιαφερόµενος θα 

τοποθετήσει προσπέκτους των µηχανηµάτων µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

Γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες ή εκτυπώσεις από ιστοσελίδες µόνο αν αυτές έχουν 

σφραγισθεί (σφραγίδα εταιρείας) από τον ενδιαφερόµενο και περιέχουν  λεπτοµερή 

τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

Γ. Στον φάκελο  προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

(επισυναπτόµενη) του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι 

ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης¨. 

 

 



 Άρθρο 6
ο
  

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 

ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών 

και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ την Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2010, 14:00 στο 

∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, Ν. Ξυλούρη και Φούµη, τηλ: 2810 

215080 / 2810 215082. 

 

Άρθρο 7
ο
  

Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά  σε χώρο που θα 

υποδείξει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 8
ο
  

Παραλαβή   

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 9
ο
  

Πληµµελής κατασκευή    

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή 

έχουν φθορές , τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε 

άλλα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 10
ο
  

Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  

 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 
 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 


