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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια & Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων» 

Αρ. Πρωτ. : 297/ ΧΕΝΙΑ/ 24-05-2018 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της 
προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα 
συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις τις ΕΚΠΟΣΠΟ 
Νόστος πριν από τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
Ακολουθούν αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και της 
εγκατάστασης τους. 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Προμήθεια 
Κλιματιστικού 
18.000 BTU 

Ενεργειακή κλάση Α++ (τουλάχιστον) σε λειτουργία ψύξης.  
Ενεργειακή κλάση Α+ (τουλάχιστον) σε λειτουργία θέρμανσης.  
Inverter.  
Τοποθέτηση: Τοίχου  

 Αθόρυβη λειτουργία  
 Ιονιστής Αέρα 
 Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα 

20 τεμάχια 

2 Προμήθεια 
Κλιματιστικού 
9.000 BTU  

Ενεργειακή κλάση Α++ (τουλάχιστον) σε λειτουργία ψύξης.  
Ενεργειακή κλάση Α+ (τουλάχιστον) σε λειτουργία θέρμανσης.  
Inverter.  
Τοποθέτηση: Τοίχου  

 Αθόρυβη λειτουργία  
 Ιονιστής Αέρα 
 Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα 

3 Τεμάχια 

3 Προμήθεια 
Κλιματιστικού 
12.000 BTU  

Ενεργειακή κλάση Α++ (τουλάχιστον) σε λειτουργία ψύξης.  
Ενεργειακή κλάση Α+ (τουλάχιστον) σε λειτουργία θέρμανσης.  
Inverter.  
Τοποθέτηση: Τοίχου  

 Αθόρυβη λειτουργία  
 Ιονιστής  Αέρα 
 Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα 

1 Τεμάχιο 
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ΤΜΗΜΑ Β’: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Εγκατάσταση 
Κλιματιστικής 
Μονάδας 18.000 
BTU στο κτήριο επί 
της οδού Ναυάρχου 
Νοταρά 37 
 

 
-Εγκατάσταση 20 κλιματιστικών μονάδων 18.000 
BTU στους έξι ορόφους του κτιρίου. (Τοποθέτηση 
στον τοίχο και σύνδεση λειτουργίας εσωτερικής 
και εξωτερικής μονάδας συμπεριλαμβανομένης 
της βάσης εξωτερικής μονάδας). 
-τοποθέτηση σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών 
καναλιών. 
 - Μέτρα Σωληνώσεων ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
- Μέτρα Καλωδίωσης ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
-Συμπλήρωση φρέον, όπου χρειάζεται . 

20 /Συν. 
Εργασία 

(Υλικά και 
εργασία) 

2 Εγκατάσταση 
Κλιματιστικής 
Μονάδας 9.000 BTU 
στο κτήριο επί της 
οδού Νοταρά 45 & 
Μετσόβου 30 

Εγκατάσταση 3 κλιματιστικών μονάδων 9.000 
BTU στο κτίριο. (Τοποθέτηση στον τοίχο και 
σύνδεση λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας συμπεριλαμβανομένης της βάσης 
εξωτερικής μονάδας). 
-τοποθέτηση σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών 
καναλιών. 
 - Μέτρα Σωληνώσεων ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
- Μέτρα Καλωδίωσης ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
-Συμπλήρωση φρέον, όπου χρειάζεται . 

3/Συν. 
Εργασία 

(Υλικά και 
εργασία) 

3 Εγκατάσταση 
Κλιματιστικής 
Μονάδας 12.000 
BTU στο κτήριο επί 
της οδού Μετσόβου 
32 

Εγκατάσταση 1 κλιματιστικής μονάδας 12.000 
BTU στο κτίριο (Τοποθέτηση στον τοίχο και 
σύνδεση λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας συμπεριλαμβανομένης της βάσης 
εξωτερικής μονάδας). 
-τοποθέτηση σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών 
καναλιών. 
 - Μέτρα Σωληνώσεων ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
- Μέτρα Καλωδίωσης ανά σύνδεση : Μέχρι 3 
μέτρα. 
-Συμπλήρωση φρέον, όπου χρειάζεται 

1/Συν. 
Εργασία 

(Υλικά και 
εργασία) 

 
 

1. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης του 
κατασκευαστή στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του μοντέλου και της 
προέλευσης και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.  

2. Τα προϊόντα να μην είναι refurbished αλλά καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες 
καθώς επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται 
απαραιτήτως ο σειριακός αριθμός (serial number) των μηχανημάτων. 

3. Τα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού και παράλληλα  
να είναι απολύτως σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά 
ζητείται από τους υποψήφιους να υποβάλλουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Επίσης, τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν 
σήμανση CE και να συνοδεύονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
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4. Να παρέχονται εγγυήσεις κατασκευής και ανταλλακτικών τουλάχιστον δέκα (10 ) ετών.  Σε 
περίπτωση που από δυνητικούς προμηθευτές παρέχεται άλλης χρονικής διάρκειας εγγύηση, 
να γίνει σχετική αναλυτική αναφορά.  

5. Να παρέχονται εγγυήσεις καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνων με αναλυτική 
περιγραφή, α) της διαδικασίας αποκατάστασης βλαβών και β) του πλήθους των service των 
ειδών on site (επίσκεψη τεχνικών), που βρίσκονται εντός εγγύησης. 

6. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών του 
παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει και 
αυτές να αναφερθούν με σαφήνεια.   

7.  Τόπος Παράδοσης: 

            Τα είδη θα παραδίδονται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
 

 Προμήθεια και εγκατάσταση 20 κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο έξι ορόφων επί της    
οδού Ναυάρχου Νοταρά 37. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση 3 κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο επί της οδού Νοταρά 45 
& Μετσόβου 30. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση 1 κλιματιστικής μονάδας στο κτίριο επί της οδού Μετσόβου 
32. 

 
8. Χρόνος παράδοσης δύο (2) έως δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία/ ανάθεση. Η 

παραγγελία θα γίνεται εγγράφως με επιβεβαίωση της ημερομηνίας και της ώρας παράδοσης  
έως δύο ημέρες πριν την παράδοση. 

9. Η παράδοση των ειδών θα ακολουθείται από έλεγχο συσκευών. Στην περίπτωση που 
κάποιο είδος δεν λειτουργεί, θα επιστρέφεται και θα προγραμματίζεται η άμεση 
αντικατάστασή του.  

10. Κατά την παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να γίνεται 
ξεπακετάρισμα της ηλεκτρικής συσκευής (κλιματιστικό) και οι συσκευασίες να 
αποσύρονται και να απομακρύνονται από το χώρο.  

 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Η συσκευασία κάθε είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την επιβεβαίωση του 
υλικού κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την καταμέτρηση αυτής.  

2. Η συσκευασία του είδους (τεμαχίου) θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποτραπεί τυχόν 
καταστροφή (γρατζουνιά, στράβωμα των μερών που θα καθιστά μη εφικτή τη λειτουργία του).   
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