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ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους
συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 12:00 , για την προμήθεια
και τοποθέτηση δύο (2) μονάδων αυτόνομου αερισμού-εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας (με
ηλεκτρονικό χειριστήριο), στο κτήριο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 20
& Γκύζη στο Μαρούσι.
Συνολικός προϋπολογισμός 6.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. (6.000,00€ για την προμήθεια δύο μονάδων
εξαερισμού και 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το κόστος υλικών-μικροϋλικών εγκατάστασης και των
εργασιών τοποθέτησης).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Βορείου Τομέα Αθηνών, κος Κατσιφέρης (τηλ. 2132100503).
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον
επιβλέποντα μηχανικό (κ. Κατσιφέρη, τηλ. 2132100503), να επισκεφτούν το κτήριο της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής σε ευρώ και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά
ΚΑΕ, ήτοι τις 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια του εξοπλισμού και 600,00€ πλέον ΦΠΑ για τα
μικροϋλικά και τις εργασίες τοποθέτησης και εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει :
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Β) Το αντίστοιχο προσπέκτους/έντυπο με τεχνική περιγραφή για τη λειτουργία της μονάδας καθώς και
όλα τα στοιχεία που αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά για ανεμιστήρες-κινητήρες (η λειτουργία με
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inverter), αντλία θερμότητας, φίλτρα (με εύκολο καθαρισμό και διάθεση ανταλλακτικών), διαστάσεις,
απόδοση σε θέρμανση/ψύξη (kw).
Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού τουλάχιστον 2 ετών.
Δ) Την Οικονομική Προσφορά εις τριπλούν (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) στην ελληνική γλώσσα,
καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β’.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα
υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού έκπτωσης περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια
Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 151
25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 .
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου
Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, την
05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 .
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, με τη
σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του είδους που αφορά την παρούσα
πρόσκληση, από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του είδους διακόπτεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» κατά
6.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια δύο (2) μονάδων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας και τον
ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 600,00€ πλέον ΦΠΑ, για το
κόστος υλικών-μικροϋλικών εγκατάστασης και των εργασιών τοποθέτησης, του Ε.Φ. 02072 του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2021.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της υπ’ αρ. 176/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΑΜ7Λ7-ΚΩΣ) Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της αρ. πρωτ. 149663/24-02-2021 (ΑΔΑ:
ΩΦΠΞ7Λ7-ΜΒΟ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α 1646 στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.
Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων ( ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο κτήριο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της Λ.
Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι.
Στους αναφερόμενους χώρους έχει διαπιστωθεί ελλιπής εξαερισμός και ο υπάρχων κλιματισμός
ανακυκλώνει τον αέρα, χωρίς ουσιαστική ανανέωσή του με φυσικό αερισμό. Γι’ αυτό κρίνεται
απαραίτητο η εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο κλιματισμό
που θα δημιουργεί επαρκή εξαερισμό των χώρων και ανανέωση με συνεισφορά φρέσκου αέρα σε ήπιες
συνθήκες θέρμανσης είτε ψύξης.
Ειδικότερα απαιτείται:
-Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας αυτόνομου μηχανικού αερισμού-εξαερισμού με
θερμοδυναμική ανάκτηση θερμότητας κατασκευασμένης με ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας και
αισθητικής καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας.
-Η μονάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει με ρεύματα αέρα εισαγωγής-εξαγωγής ασφαλή διαχωρισμό μεταξύ
του αποβαλλόμενου και του φρέσκου αέρα και να παρέχει ταυτόχρονα ανανέωση με φρέσκο αέρα
υψηλής ποιότητας στο χώρο εξασφαλίζοντας ανάκτηση της αποβαλλόμενης θερμότητας/ψύξης (λόγω
υφιστάμενου κλιματισμού του χώρου) ακόμα και σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες (θερμοκρασίας,
υγρασίας). Είναι σημαντικό η εν λόγω μονάδα να λειτουργεί συμπληρωματικά στον υφιστάμενο
κλιματισμό των χώρων, χωρίς να αλλοιώνει τη λειτουργία του.
-Επειδή οι χώροι για τους οποίους προορίζονται οι εν λόγω μονάδες, παρουσιάζουν στο εσωτερικό τους
διαφορά ύψους (ξεκινώντας από τα 5,00μ. και καταλήγοντας, λόγω παρεμβάλουσας ψευδοροφής σε
2,40μ.), η μονάδα θα πρέπει να είναι επιδαπέδια κάθετη και να εξασφαλίζει ονομαστική παροχή
τουλάχιστον 300 μ3/ώρα με κλίμακα/ες διαβάθμισης (120-360 μ3/ώρα).
-Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ιδιαιτερότητα διαρρύθμισης των χώρων είναι σημαντική και
απαραίτητη η εύκολη εγκατάσταση-τοποθέτηση της μονάδας (αποφυγή αεραγωγών-καναλιών κατά τη
γραμμή οροφής με/ή χωρίς παρακάμψεις μέχρι τις εξωτερικές στο υαλοστάσιο οπές στομίων αέρα).
-Θα πρέπει να εξασφαλίζεται χαμηλή στάθμη θορύβου (να δοθούν τιμές σε dB ).
- Να διατίθεται ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου (απαραίτητο) επίτοιχο ή πάνω στη μονάδα.
-Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών Ευρωπαϊκών
προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
-Τα σχεδιαγράμματα κάτοψης με τις εξωτερικές τους διαστάσεις, θα παραδοθούν για λόγους ασφαλείας
στον ανάδοχο που θα επιλεγεί. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των μονάδων θα οριστικοποιηθούν σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα
(τεμάχια)

1

Μονάδα εξαερισμού με
ανάκτηση θερμότητας (με
ηλεκτρονικό χειριστήριο)
Διάνοιξη τεσσάρων (4)
οπών σε υαλοστάσιουλικά (καλωδιώσεις
κ.λ.π.)-μικροϋλικά
εγκατάστασης-εργασία
τοποθέτησης μονάδας

2

2

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

2

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Προϋπολογισμός για το 1Ο είδος: 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός για το 2ο είδος: 600,00€ πλέον Φ.Π.Α.
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Συνολικό
Κόστος
με ΦΠΑ

