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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα, 3  Δεκεμβρίου 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 69899 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας: 101 83 
Πληροφορίες: Ειρ. Καγιαμπάκη 
Τηλέφωνο: 213 136 1670 
FAX : 213 136 1631 
Email: e.kagiabaki@ypes.gr  
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια δέκα (10) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. 
 
 

To Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) 

κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στον ΚΑΕ 1712 του Ειδικού Φορέα 07-110, 

οικονομικού έτους 2018. 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

A/A Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Τεμάχια 

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ) 12.000 Btu/h Τεμάχιο 10 

 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αυτόνομων κλιματιστικών 

συσκευών, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης. 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άμεσα παραδοτέα, σύγχρονης τεχνολογίας 

τελευταίου τύπου, πρόσφατης κατασκευής και ελληνικής αντιπροσωπείας. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η κλιματιστική συσκευή θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

 Να είναι ενεργειακής κλάσης Α+, επιθυμητή η Α++ στη λειτουργία ψύξης και 

τουλάχιστον Α στη λειτουργία θέρμανσης. 

 Να έχει ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση από 11.500 Btu/h μέχρι 13.500 Btu/h 

αντίστοιχα. 

 Να έχει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων μονάδων DC INVERTER για εξοικονόμηση 

ενέργειας. 
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 Η εσωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 40 dB (A) στην υψηλή ταχύτητα 

και μικρότερη από 25dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας. 

 Η εξωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 48 db (A). 

 Να έχει ψυκτικό υγρό R410A. 

 Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) να είναι κατ’ 

ελάχιστο 5,8 και 3,4 αντίστοιχα. 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι συσκευές να είναι καινούριες, αμεταχείριστες, άμεσα ετοιμοπαράδοτες και 

να πληρούν τα παρακάτω: 

1.1 Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με 

αντισκωριακή προστασία και να έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας: στην 

ψύξη -10 °C έως 48 °C, στη θέρμανση -10°C έως 24 °C. 

1.2 Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη 

λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της 

θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection). 

1.3 Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 

1.4 Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή. 

1.5 Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. 

1.6 Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, ηλεκτροστατικό φίλτρο για 

τη σκόνη κ.ο.κ.). 

1.7 Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο. 

1.8 Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή. 

1.9 Δωρεάν τοποθέτηση. 

1.10 Δωρεάν αποξήλωση των παλιών μηχανημάτων τα οποία θα παραδοθούν για 

ανακύκλωση με απόδειξη των σχετικών παραστατικών. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών 

και Υποδομών, Τμήμα Προμηθειών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη 5 

Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00, σε σφραγισμένο φάκελο. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να 

καταθέσουν αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, 
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πιστοποιητικού ΓΕΜΗ, απόσπασμα ποινικού μητρώου και στοιχεία σύστασης της 

εταιρείας τους, επί ποινή αποκλεισμού. 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται 

prospectus/τεχνικά εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου εξοπλισμού 

όπως αναγράφεται στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου. 

 

 
 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
             ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
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