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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες προϊόντων σύµφωνα µε
τους κανόνες της τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και ισχύουν για όλα τα προµηθευόµενα είδη και την
έκταση τους. Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για τη πλήρη έγκυρη και έγ
καιρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τους
όρους και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης.
2. Για κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη και
έγκαιρη εκτέλεση της σχετικής προµήθειας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση, ή αµφισβή
τηση.
3. Πιο ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.
α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαί
ρετα των υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διακινή
σεις µέχρι την πλήρη παράδοση, των προµηθευοµένων.
β. Μισθούς ηµεροµίσθια, υπερωρίες, επιβαρύνσεις, ασφαλίσεις, κλπ, του ειδικευµένου και ανειδί
κευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας, των επιστατών, κλπ.
γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται δηλ. τα µισθώµατά τους, η αποθή
κευση, η φύλαξη και η ασφάλιση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις η επισκευή και η συντήρηση, οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επί τόπου, η επιστροφή, οι άγονες µε
τακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, τα λιπαντικά, κλπ.
δ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετες εργασίες και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για
την εκτέλεση της όλης προµήθειας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµά
των και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.
ε. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από ειδικευµένα εργαστήρια και
όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώ
σεων και των τεχνικών προδιαγραφών.
στ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες
καταµετρήσεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις, κλπ.
ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα και
κρατήσεις, έξοδα δηµοσίευσης, φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα, κλπ.,
καθώς και το όφελος του προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολο
γικού συνεργείου του ∆ήµου µας, µιας επαναγεµιζόµενης µεταλλικής φιάλης χωρητικότητας 60kg
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για ψυκτικό υγρό R407C πλήρης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ. ( 178,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολο
γικού συνεργείου του ∆ήµου µας, µιας επαναγεµιζόµενης µεταλλικής φιάλης χωρητικότητας 60kg
για ψυκτικό υγρό R410a πλήρης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ. ( 178,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολο
γικού συνεργείου του ∆ήµου µας, ενός χιλιογράµµου ( 1kg ) ψυκτικό υγρό R407C, όπως περιγράφε
ται στη Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Τιµή ενός κιλού : Είκοσι επτά ευρώ. ( 27,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολο
γικού συνεργείου του ∆ήµου µας, ενός χιλιογράµµου ( 1kg ) ψυκτικό υγρό R410a, όπως περιγράφε
ται στη Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Τιµή ενός κιλού : Είκοσι επτά ευρώ. ( 27,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολο
γικού συνεργείου του ∆ήµου µας, ενός πλαστικού δοχείου των τεσσάρων λίτρων χηµικό υγρό καθα
ρισµού κλιµατιστικών µονάδων (πράσινο), όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και την Συγγρα
φή Υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Εξι ευρώ και πενήντα λεπτά. ( 6,50 € ).
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής.
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια φιαλών, ψυκτικού και καθαριστικού υγρού
για τις ανάγκες του ηλεκτροµηχανολογικού συνεργείου. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το
συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 4 031,00 € επί πλέον ΦΠΑ 24% .
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ηλεκτροµηχανολογικού συνεργείου του ∆ήµου µετά από έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Ν. 4412/16-ΦΕΚ.147.Α΄ 8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Ν. 3852/7-6-10 ΦΕΚ. 87 Α΄/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ VII του άρθρου 172 παρ. 8 του
άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16.
3. Ν. 3463/2006 Κύρωση 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 δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16.
4) Του Π∆ 80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάχτες).
5) Η υπ’αρ. 1191/22-3-17 απόφαση ( ΦΕΚ 969/Β/22-3-17 ) περί καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία
α) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
β) Το τιµολόγιο.
γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
δ) Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρέωση πιστώσεων.
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων Κ.Α. 10 6672.12 του προϋπολογισµού του ∆ή
µου έτους 2017.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία και η ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από τις διατά
ξεις του Ν. 4412/16 αρ. 118.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης.
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να προσκοµί
σει τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίηση του, ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί
από την Υπηρεσία µας ( αποθήκες του ηλεκτροµηχανολογικού συνεργείου ). Ο προµηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
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επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργά
σιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό ( ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο), θεωρηµένο από τον
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε (αρ. 206 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα,οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί
που έχουν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας.Αυτό αποδεικνύεται µε την προ
σκόµιση βεβαίωσης του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
A) Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής :
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
2) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής.
ΑΡΘΡΟ 8ο Υπογραφή σύµβασης –Εγγύηση.
Ο προµηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε οριζόµενη προθε
σµία για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/16. Η διάρκεια της
σύµβασης είναι τριάντα ( 30 ) ηµέρες.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω ηµεροµηνίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσε
ται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν
ΑΡΘΡΟ 9ο Έλεγχοι - ∆οκιµές.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το
υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης δηλ. µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική εξέτα
ση, µε πρακτική δοκιµασία (αρ. 208 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα.
Τα είδη θα παραδίδονται στις αποθήκες ( του ηλεκτροµηχανολογικού συνεργείου ) του ∆ήµου µας.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης
των υλικών, από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο (αρ. 221 του Ν. 4412/16) και εφόσον αυτά πληρούν
τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβα
σης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε πρόστιµο 5%, που ορίζεται στο άρ
θρο 207 Ν. 4412/16. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών,ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντι
καταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή
(αρ. 213 του Ν.4412/16). Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος,
η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγύησης.
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής θα καθοριστεί σε ένα ( 1 )τουλάχιστον
έτος και θα βεβαιούται µε έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής ή νοµίµου αντιπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 12ο Ατυχήµατα- Ζηµίες-Ασφάλιστρα-Αποζηµιώσεις.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί. Σε καµία περί
πτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους,
όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του προµηθευτή και των
µεταφορικών του,µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων του προµη
θευτή όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς.
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ΑΡΘΡΟ 13ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης (αρ. 214 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος Πληρωµής.
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Μετά το
Οριστικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών και εφ’ όσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές
προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος και σύµφωνα µε το αρθρ 200
του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε:
1. 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
2. 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
3.φόρο εισοδήµατος 4% και
4. τα έξοδα του συµφωνητικού πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει το ∆ήµο.

Πειραιάς,

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

-2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ—
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ

∆ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

-

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ανταλλακτικών και υλικών
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
για επισκευή µηχ/των θέρµανσης και κλιµατι
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
σµού ».
Από Κ.Α 20 7131.29
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4 031,00€
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
επί πλέον Φ.Π.Α. 24 %.
Πληροφορίες : Ι. ΠΙΤΤΑΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Θηβών 50
Πειραιάς - ΤΚ 18543
CPV : 42513290-4
Τηλ.: 210-4236125 Fax.: 210- 4236123
Α∆ΑΜ : 17REQ001880211 2017-08-31
e-mail : eleκtro@pireasnet.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
Η παρούσα αγορά, αφορά τη προµήθεια δύο φιαλών ψυκτικού υγρού χωρητικότητας 60 kg µε ψυκτι
κά υγρά R407C και R410a, 50 κιλών στην κάθε µία αντίστοιχα και χηµικού υγρού καθαρισµού κλιµα
τιστικών µηχανηµάτων ( πράσινο ) σε πλαστικά δοχεία τεσσάρων λίτρων για τις ανάγκες του Ηλεκτρο
µηχανολογικού συνεργείου.
Όλο το προµηθευόµενο υλικό θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου εργοστασίου του εσωτερικού ή
του εξωτερικού και σύµφωνο µε τα Ελληνικά πρότυπα, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου
αυτά δεν υπάρχουν τα διεθνή δηλ. CE, κλπ.
ΑΡΘΡΟ 1-2Ο: Επαναγεµιζόµενη φιάλη.
Επαναγεµιζόµενη φιάλη, χωρητικότητας 60Kg για ψυκτικό υγρό. Η φιάλη πρέπει να είναι σχεδιασµένη
και κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα αυστηρότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα και απολύτως σύµφωνη µε τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 199/36 (ΤΡΕD) για τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση και µε
τους ∆ιεθνείς κανονισµούς περί Οδικής Μεταφοράς ( ADR ) και Σιδηροδροµικής Μεταφοράς(RID) Επι
κινδύνων Ουσιών. Να έχει τυπωµένες ανάγλυφες τις χωρητικότητες ανά τύπο ψυκτικού υγρού καθώς και
την χρονολογία κατασκευής η οποία να είναι του τρέχοντος έτους .Να φέρουν διπλή βάνα (αερίου και
υγρού ) στο πάνω µέρος καθώς και αντάπτορα για σύνδεση µε τα λάστιχα των µανοµέτρων για µετάγγιση
(1/4).
Οι προσφερόµενες φιάλες θα χρησιµοποιηθούν ως κατωτέρω :
ΑΡΘΡΟ 1Ο: Επαναγεµιζόµενη φιάλη χωρητικότητας 60Kg για ψυκτικό υγρό R407C.
ΑΡΘΡΟ 2Ο: Επαναγεµιζόµενη φιάλη χωρητικότητας 60Kg για ψυκτικό υγρό R410A.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: Ψυκτικό υγρό R407C.
Το ψυκτικό υγρό R407C είναι ένα µείγµα αποτελούµενο από 23% R32, 25% R125 και 52% R134a.
∆ιαυγές και άχρωµο υγροποιηµένο αέριο, δεν έχει ορατή θολότητα. Είναι κατάλληλο για εφαρµογές
κλιµατισµού µεσαίων θερµοκρασιών, ενώ σε χαµηλές θερµοκρασίες η ψυκτική του απόδοση µειώνε
ται σηµαντικά. Η συµπεριφορά και η απόδοσή του είναι πολύ κοντά στο R22. Κρίσιµη θερµοκρασία
86,2οC.
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ΑΡΘΡΟ 4Ο: Ψυκτικό υγρό R410Α.
Το ψυκτικό υγρό R410Α είναι ένα µείγµα αποτελούµενο από 50% R32 και 50% R125. ∆ιαυγές και
άχρωµο υγροποιηµένο αέριο, δεν έχει ορατή θολότητα. Είναι κατάλληλο για εφαρµογές κλιµατισµού
σε πολύ υψηλές πιέσεις. ∆εν µπορεί να αντικαταστήσει το R22 λόγω των υψηλών πιέσεων +60%.
Ωστόσο έχει +5% απόδοση από το R22 και +10% από τα υγρά R417Α και R407C. Οι µεταγγίσεις θα πρέ
πει πάντα να πραγµατοποιούνται στην υγρή φάση.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: Υγρό καθαρισµού κλιµατιστικών µηχανηµάτων ( πράσινο ).
Ισχυρό χηµικό υγρό καθαρισµού κλιµατιστικών µηχανηµάτων. Να αποµακρύνει εύκολα όλα τα κατά
λοιπα (όπως σκόνη, καπνό, λίπη, λάδια, κ.λ.π.) ενώ ταυτόχρονα να εξουδετερώνει τους βλαβερούς µι
κροοργανισµούς που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του κλιµατιστικού. Το προϊόν είναι αλκαλικό και
χάρις στην ειδική του αυτή σύνθεση, είναι κατάλληλο τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό
στοιχείο των κλιµατιστικών, καθώς και για όλα τα πλαστικά και µεταλλικά µέρη του µηχανήµατος.
Το υγρό επιδέχεται αραίωση από 1:3 µέχρι και 1:15, ανάλογα µε την κατάσταση του στοιχείου.
Η παραλαβή θα γίνει σε πλαστικά δοχεία των τεσσάρων λίτρων τα οποία θα έχουν και αναλυτικές οδη
γίες αραίωσης και χρήσης
Πειραιάς, - - 2017.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ—
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ

∆ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Α/Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Φιάλη επαναγεµιζόµενη περιεκτικότητας 60Kg για
ψυκτικό υγρό R407C.

Τεµ.

1,00

178,00

178,00

2

Φιάλη επαναγεµιζόµενη περιεκτικότητας 60Kg για
ψυκτικό υγρό R410A.

"

1,00

178,00

178,00

3

Ψυκτικό υγρό R407C.

Kg

50,00

27,00

1350,00

4

Ψυκτικό υγρό R410Α.

"

50,00

27,00

1350,00

5

Καθαριστικό υγρό ( πράσινο ) σε συσκευασία 4lt.

Τεµ.

150,00

6,50

975,00

ΣΥΝΟΛΟ

4031,00

Φ.Π.Α. 24%

967,44

ΣΥΝΟΛΟ

4998,44
Πειραιάς

-

-2017

Η ανωτέρω προµήθεια συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα
τεσσάρων λεπτών ( 4 998,44€ ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20 7131.29 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
O ∆ΝΤΗΣ

Μ. Κ Α Ρ Ρ Α

A. ΜΗΛΙΑΣ
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