ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ

Δθμοτικι Επιχείρθςθ
Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ

Αγ. Σρφφωνα 14 - 652 01 Καβάλα - τθλ. +30 2510 620350 - fax +30 2510 620355
ΜΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΑ (1) ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειασ - Προχπολογιςμόσ
1.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ μίασ
(1) κλιματιςτικισ μονάδασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ
ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, και κριτιρια τθ δυνατότθτα καλισ
και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του Ν. 4412/2016.

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμικεια και εγκατάςταςθ μίασ (1)
κλιματιςτικισ μονάδασ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ
CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1.2. Οι ποςότθτεσ και θ αξία των ειδϊν τθσ προμικειασ είναι οι ακόλουκεσ:
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Σεμάχιο

1

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(€)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

600,00

600,00

ΑΘΡΟΙΜΑ:

600,00

Φ.Π.Α. 24%:

144,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

744,00

1.3. Η δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των εξακοςίων ευρϊ (600,00 €)
πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό επτακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ (744,00 €), θ
οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Κ.Α. 15.04.09 και 54.00.00).
Άρθρο 2ο
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
2.1. Προμικεια, πλιρθσ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία μίασ (1) κλιματιςτικισ
μονάδασ τφπου split, ςτο κτίριο διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. , οδόσ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ 65201, Καβάλα
(γραφείο καταμετριςεων – ελζγχων). Η κλιματιςτικι μονάδα κα είναι καινοφρια, τεχνολογίασ
inverter, ιςχφοσ 12.000Btu, ενεργειακισ κλάςθσ Α++ ψφξθ / Α+ κζρμανςθ, κα είναι ακόρυβθσ
λειτουργίασ, κα ζχει χρονοδιακόπτθ 24 ωρϊν, κα χρθςιμοποιεί το προϊόν R32 και κα ςυνοδεφεται
από κατάλλθλο τθλεχειριςτιριο, παρελκόμενα υλικά εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ χριςεωσ και εγγφθςθ
του καταςκευαςτι. τθν τιμι προςφοράσ κα περιλαμβάνεται και θ απεγκατάςταςθ τθσ παλιάσ
κλιματιςτικισ μονάδασ.
2.2. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν ουςιϊδθ
ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν προςφορά
του.
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2.3. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι πλιρεσ και κατάλλθλο για τθν χριςθ που
προορίηεται και κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι
απόκλιςθ από αυτοφσ.
2.4. Η κλιματιςτικι μονάδα κα παραδοκεί με οδθγίεσ χριςθσ και εργοςταςιακι εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) χρόνου.
Άρθρο 3ο
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ
3.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 11/03/2020
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12:00 π.μ.
3.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 14,
Σ.Κ. 65201, Καβάλα, τθλζφωνο: 2510 620350, fax: 2510 620355.
3.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται
αποδεκτι καμία προςφορά.
Άρθρο 4ο
Τποβολή φακζλου προςφοράσ
4.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ
υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
4.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.
4.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ».
 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.».
 Ο τίτλοσ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΑ (1) ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ».
 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν).
 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο,
τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)).
ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία
όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
4.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον υποψιφιο
ανάδοχο κακϊσ και το τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) τθσ προςφερόμενθσ κλιματιςτικισ μονάδασ.
4.5. Η κάκε προςφορά κεωρείται ενιαία και αδιαίρετθ και κα περιλαμβάνει το ςφνολο των
προσ προμικεια ειδϊν τθσ μελζτθσ. Προςφορά για μζροσ των απαιτοφμενων ειδϊν δεν κα γίνεται
αποδεκτι.
4.6. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και δεν
πρζπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ.
4.7. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ο οποίοσ αναγράφεται
ξεχωριςτά.
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4.8. Επιπλζον ςτθν τιμι περιλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ τθσ
προςφερόμενθσ κλιματιςτικισ μονάδασ από τον τόπο παραγωγισ τθσ μζχρι το ςθμείο
εγκατάςταςι τθσ κακϊσ και θ απεγκατάςταςθ τθσ παλιάσ κλιματιςτικισ μονάδασ.
Άρθρο 5ο
Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςησ
5.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 του Ν.
4412/2016.
5.2. Σόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.Κ., το κτίριο διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ 65201, Καβάλα (γραφείο
καταμετριςεων – ελζγχων).
5.3. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Η παραλαβι των υλικϊν
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβι των υλικϊν
τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με τθν ζκδοςθ
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ (μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Σο κόςτοσ διενζργειασ των
απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ
επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ
προμθκευτζσ.
Άρθρο 6ο
Σρόποσ πληρωμήσ
6.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ τισ υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει
παραδϊςει και παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το
λόγο αυτό το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ.
6.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του N.
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
6.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από
τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα δικαιολογθτικά.
6.4. Σο ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ των
ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ παροφςα.
Καβάλα, 05-03-2020
Ο υντάξασ
O Διευκυντισ
Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.

Θεωρικθκε
O Γενικόσ Διευκυντισ
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.

φλακίδθσ τυλιανόσ
Π.Ε. Οικονομικοφ

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc.
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Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΑ (1) ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σου/Σθσ:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Τ.:

Διεφκυνςθ ζδρασ:
Κινθτό:

Fax:

e-mail:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ
CPV

1

Προμικεια, πλιρθσ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε
λειτουργία μίασ (1) κλιματιςτικισ μονάδασ
τφπου split, ςτο κτίριο διοίκθςθσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. , οδόσ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ 65201,
Καβάλα (γραφείο καταμετριςεων – ελζγχων).
Η κλιματιςτικι μονάδα κα είναι καινοφρια,
τεχνολογίασ inverter, ιςχφοσ 12.000Btu,
ενεργειακισ κλάςθσ Α++ ψφξθ / Α+ κζρμανςθ,
κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ, κα ζχει
χρονοδιακόπτθ 24 ωρϊν, κα χρθςιμοποιεί το
προϊόν R32 και κα ςυνοδεφεται από
κατάλλθλο τθλεχειριςτιριο, παρελκόμενα
υλικά εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ χριςεωσ και
εγγφθςθ του καταςκευαςτι. τθν τιμι
προςφοράσ κα περιλαμβάνεται και θ
απεγκατάςταςθ τθσ παλιάσ κλιματιςτικισ
μονάδασ.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Σθλζφωνο:

Σεμάχιο

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(€)

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΑΘΡΟΙΜΑ:
Φ.Π.Α. 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:
Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο):

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ
αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν
επεξεργαςία κατά τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ.
Σόποσ:
Ημερομθνία:
Ο προςφζρων

(υπογραφι - ςφραγίδα)
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