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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια κλιµατιστικών για τις υπηρεσίες του ∆ήµου
Πειραιά, και την τοποθέτηση αυτών από εξειδικευµένα συνεργεία του ανάδοχου.
Η προµήθεια χωρίζεται στις παρακάτω οµάδες:
ΟΜΑ∆Α Α) Κλιµατιστικά µε απόδοση 9.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α Β) Κλιµατιστικά µε απόδοση 12.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α Γ) Κλιµατιστικά µε απόδοση 18.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α ∆) Κλιµατιστικά µε απόδοση 24.000 BTU/h.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1)Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Σύµβασης Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
2)Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης”. εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου 172 παρ β του άρθρου 194 και της παρ 5 του
άρθρου 196 που καταργούνται µε τον Ν.4412/16.
3)Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Εκτός των παραγράφων 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ 9 της παρ 10 του άρθρου 209 της παρ 5 του άρθρου
223 του δευτέρου εδαφίου της παρ 2 του 257 της παρ 7 και άρθρου 265 της παρ 1 του άρθρου 268 που
καταργούνται µε τον Ν4412/16.
4)Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις .
5)Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνεια µε την ανάρτηση Νοµών και Πράξεων στην διαύγεια όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/16.
6) Του Π∆80/2016(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάχτες ).
ΑΡΘΡΟ 3ΟΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.-Τιµολόγιο
3.- Τεχνική περιγραφή
4.- Συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4Ο∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους
και τα εξής δικαιολογητικά:
1- Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2- Φορολογική ενηµερότητα
3- Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείτε η εγγραφή τους σε αυτό
4). Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα ,σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν για µία η περισσότερες οµάδες.
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ΑΡΘΡΟ 5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι είκοσι πέντε (25) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Η Τοποθέτηση των κλιµατιστικών θα γίνεται απο εξειδικευµένο συνεργείο σταδιακά µετά από συνεννόηση
της υπηρεσίας και του/των αναδόχου/αναδόχων.
ΑΡΘΡΟ 6Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί
που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας .
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο
επαγγελµατικό η εµπορικό µητρώο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρουν την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών που συµµετέχει/ουν, εφόσον
η προσφορά του γίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει/ουν προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόµενων
µηχανηµάτων του εργοστασίου κατασκευής ,από τα οποία πρέπει να τεκµηριώνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους.
Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα
ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόµενου
χρόνου ( αρθ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται
Έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που από αυτήν απορρέει.
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η
αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει
να επανορθώνεται σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως .
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας του Ν.4412/16.
Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δοµικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των
κλιµατιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προµηθευτή και να πληρούν τον κανονισµό τον
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήµερα).
Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο τέτοιο έτσι ώστε να είναι προσβάσιµη, να
συντηρείται εύκολα και η λειτουργία της να είναι ασφαλής.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση
να διαθέτει ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη ,
την παράδοση αυτών στην αρµόδια υπηρεσία.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην µεταφορά ,φορτοεκφόρτωση, και τοποθέτηση µε ίδια µέσα των νέων
κλιµατιστικών µηχανηµάτων καθώς και την αποξήλωση των παλαιών
(όπου απαιτείται ) και παράδοση αυτών σε αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας.
Επίσης υποχρεούται να επανατοποθετήσει τα συρµατόσχοινα ασφαλείας όπου υπάρχουν
στα υφιστάµενα µηχανήµατα .
Οι συµµετέχοντες για την διαµόρφωση της τελικής προσφοράς θα πρέπει να επισκεφθούν
τους χώρους που θα εγκατασταθούν τα µηχανήµατα ,µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 10Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα πραγµατοποιείται µε
δικά του µέσα.
ΑΡΘΡΟ 11Ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε,
η παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε .
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Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
α) η σύµβαση δεν υπογράφτηκε η τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν η αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του
φορέα
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση η σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις. Άρθρο 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12ΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία εκτός του Φ.Π.Α. που
βαρύνει το ∆ήµο.
1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2) Φόρος εισοδήµατος 4%
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των κλιµατιστικών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του .4412/16).
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16 ).
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Μετά την αποπεράτωση της προµηθείας ,µε την οριστική παραλαβή των αναφερόµενων υλικών και την
προσκόµιση των απαιτούµενων νόµιµων δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής (
άρθρο 200 του Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 15Ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα µηχανήµατά
του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ κ.λ.π. ταµείων και η
καταβολή των κάθε φύσης έκτακτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού προσωπικού του ή υπό τύπου
δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό
του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και
λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς,
ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Πειραιάς 27/06/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ&
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
α/α

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Α.ΝΙΚΑΚΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια κλιµατιστικών για τις υπηρεσίες του
∆ήµου Πειραιά, και την τοποθέτηση αυτών από εξειδικευµένα συνεργεία
του/των ανάδοχου/ανάδοχων.
Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα όλων των οµάδων θα πρέπει να είναι καινούργια και να
πληρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω διαφορετικά απορρίπτονται.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής των κλιµατιστικών αλλά
και η οµοιογένεια αυτών το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
κατά ISO 9001 2001 ή νεότερη.
Η εγγύηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 έτη.
Τυχόν επιπλέον χρόνος εγγυήσεως θα εκτιµηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα υλικά που θα χρειαστούν για την πλήρη εγκατάσταση των κλιµατιστικών µονάδων
στα επιµέρους κτίρια του ∆ήµου θα βαρύνουν τον η τους αναδόχους και θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.
Για όλα τα υλικά θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο σέρβις εντός των ορίων
του νοµού Αττικής.
Εκτός από της παραπάνω προδιαγραφές τα κλιµατιστικά θα πρέπει ανάλογα µε την
οµάδα που ανήκουν να πληρούν και τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Ποιο συγκεκριµένα:

ΟΜΑ∆Α Α) Κλιµατιστικά Inverter µε απόδοση 9.000 BTU/h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ψυκτική απόδοση των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 9000BTU/h.
Η απόδοση θέρµανσης των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 10000BTU/h.
Η ενεργειακή κλάση να είναι τουλάχιστο Α+.
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να είναι R410A.
Να διαθέτει ιονιστή.
Να διαθέτει λειτουργίες ψύξης θέρµανσης, αυτόµατη λειτουργία,
αφύγρανση και λειτουργία ανεµιστήρα.
Αποσπώµενο πλενόµενο φίλτρο.
Ρύθµιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Τηλεχειριστήριο
Η στάθµη του θορύβου της εσωτερικής µονάδας <65 dB
Η στάθµη του θορύβου της εξωτερικής µονάδας <70 dB
Η τροφοδοσία του ρεύµατος να είναι 220-240 volt και η συχνότητα 50Hz.

ΟΜΑ∆Α Β) Κλιµατιστικά Inverter µε απόδοση 12.000 BTU/h.
•
•
•
•
•
•
•

Η ψυκτική απόδοση των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 12000BTU/h.
Η απόδοση θέρµανσης των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 13000BTU/h.
Η ενεργειακή κλάση να είναι τουλάχιστο Α+.
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να είναι R410A.
Να διαθέτει ιονιστεί.
Να διαθέτει λειτουργίες ψύξης θέρµανσης, αυτόµατη λειτουργία,
αφύγρανση και λειτουργία ανεµιστήρα.
Αποσπώµενο πλενόµενο φίλτρο.

4

•
•
•
•
•

Ρύθµιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Τηλεχειριστήριο
Η στάθµη του θορύβου της εσωτερικής µονάδας <65 dB
Η στάθµη του θορύβου της εξωτερικής µονάδας <70 dB
Η τροφοδοσία του ρεύµατος να είναι 220-240 volt και η συχνότητα 50Hz.

ΟΜΑ∆Α Γ) Κλιµατιστικά Inverter µε απόδοση 18.000 BTU/h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ψυκτική απόδοση των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 18000BTU/h.
Η απόδοση θέρµανσης των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 19000BTU/h.
Η ενεργειακή κλάση να είναι τουλάχιστο Α+.
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να είναι R410A.
Να διαθέτει ιονιστή.
Να διαθέτει λειτουργίες ψύξης θέρµανσης, αυτόµατη λειτουργία,
αφύγρανση και λειτουργία ανεµιστήρα.
Αποσπώµενο πλενόµενο φίλτρο.
Ρύθµιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Τηλεχειριστήριο
Η στάθµη του θορύβου της εσωτερικής µονάδας <65 dB
Η στάθµη του θορύβου της εξωτερικής µονάδας <70 dB
Η τροφοδοσία του ρεύµατος να είναι 220-240 volt και η συχνότητα 50Hz.

•
ΟΜΑ∆Α ∆) Κλιµατιστικά Inverter µε απόδοση 24.000 BTU/h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ψυκτική απόδοση των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 24000BTU/h.
Η απόδοση θέρµανσης των κλιµατιστικών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 25000BTU/h.
Η ενεργειακή κλάση να είναι τουλάχιστο Α+.
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να είναι R410A.
Να διαθέτει ιονιστεί.
Να διαθέτει λειτουργίες ψύξης θέρµανσης, αυτόµατη λειτουργία,
αφύγρανση και λειτουργία ανεµιστήρα.
Αποσπώµενο πλενόµενο φίλτρο.
Ρύθµιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Τηλεχειριστήριο
Η στάθµη του θορύβου της εσωτερικής µονάδας <65 dB
Η στάθµη του θορύβου της εξωτερικής µονάδας <70 dB
Η τροφοδοσία του ρεύµατος να είναι 220-240 volt και η συχνότητα 50Hz.

Πειραιάς 27/06/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
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«Προµήθεια Μηχανηµάτων κλιµατισµού,
ιονισµού, εξαερισµού, θέρµανσης κλπ.»
(Κ.Α. 20.7135.02)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: elektro@pireasnet.gr

Προϋπολογισµός 24.713,2 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
24%
Α∆ΑΜ : 17REQ001554398 2017-06-20
Cpv: 39717200-3

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια των κλιµατιστικών µηχανηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,
προϋπολογίσθηκε το ποσό των : 24.713,2€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1
2
3
4

ΟΜΑ∆Α Α) Κλιµατιστικά 9.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α Β) Κλιµατιστικά 12.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α Γ) Κλιµατιστικά 18.000 BTU/h.
ΟΜΑ∆Α ∆) Κλιµατιστικά 24.000 BTU/h.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
24%
2
370
740
177.6
16
420
6.720
1612.8
13
710
9.230
2.215,2
4
810
3.240
777,6
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
19.930
4783,2
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
24.713,2
ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Πειραιάς 27/06/2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
α/α
Α.ΝΙΚΑΚΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια Μηχανηµάτων κλιµατισµού,
ιονισµού, εξαερισµού, θέρµανσης κλπ.»
(Κ.Α. 20.7135.02)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: elektro@pireasnet.gr

Προϋπολογισµός 24.713,2 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
24%
Α∆ΑΜ : 17REQ001554398 2017-06-20
Cpv: 39717200-3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Οι τιµές µονάδας των κλιµατιστικών αναφέρονται αναλυτικά παρακά
τω. Στις αναγραφόµενες τιµές
δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%,ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο Πειραιά
Άρθρο 1. Για την αγορά κ΄ τοποθέτηση κλιµατιστικού inverter µε απόδοση 9.000 BTU/h .
Τιµή µονάδας 370,00€ (τριακόσια εβδοµήντα ευρώ) ανά τεµάχιο.
Άρθρο 2. Για την αγορά κ΄ τοποθέτηση κλιµατιστικού inverter µε απόδοση 12.000 BTU/h .
Τιµή µονάδας 420,00€ (τετρακόσια είκοσι ευρώ) ανά τεµάχιο.
Άρθρο 3. Για την αγορά κ΄ τοποθέτηση κλιµατιστικού inverter µε απόδοση 18.000 BTU/h .
Τιµή µονάδας 710,00€ (επτακόσια δέκα ευρώ) ανά τεµάχιο.
Άρθρο 4. Για την αγορά κ΄ τοποθέτηση κλιµατιστικού inverter µε απόδοση 24.000 BTU/h .
Τιµή µονάδας 810,00€ (οκτακόσια δέκα ευρώ) ανά τεµάχιο.
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