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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα
πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου 2019.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επτά (7) επιτοίχιων
κλιματιστικών μηχανημάτων, 12.000 Btu/h το καθένα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων τα οποία εμφανίζουν
συχνές βλάβες και η επιδιόρθωσή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε λόγω μη
ευρέσεως ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας, είτε επειδή είναι ασύμφορη.
Οι ανωτέρω κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
τελευταίου τύπου, πρόσφατης κατασκευής, να υπάρχουν διαθέσιμες και άμεσα παραδοτέες
σύμφωνα με τα παρακάτω:
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.
 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.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι συσκευές να είναι καινούριες, αμεταχείριστες, άμεσα ετοιμοπαράδοτες και να
πληρούν τα παρακάτω:
 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.
 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).
 Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
 Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
 Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
 Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, ηλεκτροστατικό φίλτρο για τη
σκόνη κ.ο.κ.).
 Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
 Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και
τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή.
 Δωρεάν τοποθέτηση.
 Δωρεάν αποξήλωση των παλαιών μηχανημάτων.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
5.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3120102001, του ΕΦ
1007-201 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα ποινικά μητρώα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους. Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη
δήλωση του νόμου 105 Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να
καταθέσουν αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής
ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των
απαραίτητων ποινικών μητρώων.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών
και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα
12:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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