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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (23/20) 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 44/24.04.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 

219/24.04.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια τριών (3) κλιματιστικών τύπου 

ντουλάπας inverter και τριών (3) spilt units. 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις 

επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο 

Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 όροφος κτηρίου 

Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 11.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €21.996,36 με το Φ.Π.Α. 

24% (16.717,23€ χωρίς ΦΠΑ + 5.279,13€ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7112  του 

τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 (CPV: 42512000-8). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης 

να προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο 

και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν 

προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το 

δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει 

να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ως 



απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το  σύνολο των ειδών (είδη Α και Β). 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα 

πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να εκτείνεται μέχρι τις 31.12.2020. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας) θα γίνει σε ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των 

προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, ύστερα από σχετική βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και την υπογραφή του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής της 

αρμόδιας Επιτροπής, εντός ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού 

τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτήριο 

mailto:tprom@uom.gr


Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ.  2310891-252 κος Γεώργιος Τσακιρόπουλος, email: 

gtsakiro@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

mailto:gtsakiro@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE 

L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

ζ) Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540


 

 
 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Α.    ANTIKEIMENO TΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια (και όχι και η εγκατάσταση) 
κλιματιστικού εξοπλισμού διαιρούμενου τύπου , τεχνολογίας inverter και ψυκτικού μέσου 
R32 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα ποσότητα ανέρχεται στα έξι (6) κλιματιστικά μηχανήματα δύο 
ειδών: 
 

Είδος A) Τρία (3) κλιματιστικά μηχανήματα (split units, εσωτερικό/εξωτερικό) με εσωτερικές 
μονάδες τύπου “ντουλάπας” , φέροντα πιστοποιητικό eurovent, ονομαστικής 
θερμικής απόδοσης Ph τουλάχιστον 52.000 Btu/h και ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης Pc (35°C) τουλάχιστον 45.500 Btu/h .  

Είδος Β) Τρία (3) κλιματιστικά μηχανήματα (split units, εσωτερικό/εξωτερικό) με εσωτερικές 
μονάδες επίτοιχες , φέροντα πιστοποιητικό eurovent , ονομαστικής θερμικής 
απόδοσης Ph τουλάχιστον 18.500 Btu/h και ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης Pc 
τουλάχιστον 16.000 Btu/h.  

  

Στο προϋπολογισθέν ποσό του κάθε είδους περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς εντός 
του χώρου του Πανεπιστημίου μέχρι και τα σημεία παραλαβής (αποθήκη Ιδρύματος). 
 
Ειδικά στο προϋπολογισθέν ποσό των μηχανημάτων του είδους Α, συμπεριλαμβάνεται και 
το κόστος προμήθειας  

• μίας ηλεκτροστατικά βαμμένης βάσης δαπέδου βαρέως τύπου , κατάλληλης αντοχής 
για το κάθε προσφερόμενο μηχάνημα 

• 16,67 μέτρα εργοστασιακά μονωμένου ζεύγους χαλκοσωλήνων σε μορφή 
κουλούρας , σταθερά συνδεδεμένου καθ’όλου του μήκους του, κατάλληλου για 
εφαρμογές κλιματισμού και για χρήση οικολογικών ψυκτικών μέσων (πχ R32) βάσει 
της ΕΝ 12735-1, τύπου ACR TALOS ECUTHERM 2 ή ισοδύναμου. To ζεύγος θα έχει 
εξωτερική διάμετρο χαλκοσωλήνων  3/8’’ και 5/8’’ , πάχος τοιχώματος 0,8 mm – 1 mm 

Αντικείμενο:  Προμήθεια τριών κλιματιστικών 
inverter τύπου ντουλάπας και τριών 
κλιματιστικών inverter τοίχου.  

 
   Θέση: Παν/μιο Μακεδονίας , Εγνατίας  156, 

Θεσ/νίκη. 
   

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
   



αντίστοιχα, μόνωση εκάστου σωλήνα πάχους 9 mm , λ=0,039W/m.K. Η υπό 
προμήθεια ποσότητα ανάχθηκε για λόγους ευκολίας στα 16,67 μέτρα ανά 
προσφερόμενο τεμάχιο όμως θα παραδοθεί συνολικά σε δύο κουλούρες των 25 
μέτρων η κάθε μία (και όχι σε περισσότερες κουλούρες λιγότερων μέτρων).  

 

B.    EIΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(χαμηλότερη τιμή) και οι ενδιαφερόμενοι συμμετάσχουν υποχρεωτικά επί του συνόλου των 
ειδών (είδη Α και Β). 
 
Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονική περίοδο μέχρι την 31/12/2020 χωρίς 
καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Πανεπιστημίου ή της αλλαγής 
των προσφερόμενων μηχανημάτων (εκτός και αν πρόκειται για αναβάθμιση μοντέλου της 
ίδιας εταιρείας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά). 
 

 

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Τα υπό προμήθεια είδη , θα είναι καινούρια (αμεταχείριστα) και θα παραδοθούν εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης στην διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη) 
όπου και θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο (άνευ επιπλέον χρέωσης) μέχρι και τα σημεία 
παραλαβής (αποθήκη Ιδρύματος). 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης για λόγους που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος , ο 
τελευταίος οφείλει να προσκομίσει έγγραφες αποδείξεις με τους λόγους μη εκπλήρωσης της 
συμβατικής του προθεσμίας, στην αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου προκειμένου να 
εξεταστεί το βάσιμο των ισχυρισμών. 
 
 

Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 
Ακολουθούν πίνακες με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις 
αποδοχής για το κάθε είδος μηχανήματος με τη μορφή φύλλων συμμόρφωσης . 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει , επί ποινή αποκλεισμού, να παραδώσει συμπληρωμένους 
τους εν λόγω πίνακες (έναν για κάθε είδος) και να τους συνοδέψει με τα αντίστοιχα τεχνικά 
πιστοποιητικά , έγγραφα και έντυπα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  
Όλα τα παραπάνω τεχνικά αποδεικτικά, μπορούν να είναι στην Ελληνική ή και Αγγλική 
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν  τα εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης μηχανημάτων (user -
installation manual) τα οποία πρέπει να διατίθενται οπωσδήποτε και στην Ελληνική γλώσσα. 
Προϊόντα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά συγκριτικά με τα φύλλα συμμόρφωσης είναι σε κάθε 
περίπτωση αποδεκτά . 



ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1: ΕΙΔΟΣ Α - Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου με εσωτερική 
μονάδα τύπου «ντουλάπας». 

 

   Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1  Κατασκευάστρια εταιρεία:  

2 Τύπος/μοντέλο (εσώτ./εξώτ.)  

3 Χώρα εργοστασίου κατασκευής:  

4 Έτος κυκλοφορίας μοντέλου:  

   Β.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

1 

Διαιρούμενο Κλιματιστικό Μηχάνημα, 
κομπλέ, με εσωτερική μονάδα τύπου 
ντουλάπας και εξωτερική μονάδα 
περιέχουσα το προβλεπόμενο 
εργοστασιακά ψυκτικό μέσο. 

ΝΑΙ   

2 
Εξωτερική μονάδα κατάλληλη για 
υπαίθρια εγκατάσταση, με 
αντισκωριακή προστασία 

ΝΑΙ   

3 

Επιδαπέδιας τοποθέτησης, με  
ηλεκτροστατικά βαμμένη βάση 
δαπέδου βαρέως τύπου , κατάλληλης 
αντοχής. 

ΝΑΙ   

4 Τεχνολογίας  INVERTER   

5 Ψυκτικό μέσο R32   

6 
Τάση ρεύματος / φάσεις /συχνότητα:  
380-415 V / 3 Ph τριφασικό /50 Hz 

 

3φασικής 
παροχής 

  

7 Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης ΝΑΙ   

8  Πιστοποίηση Eurovent NAI   

9 
Βαθμός εποχιακής ενεργειακής 
απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη   

 

> 5,6   

10 
 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης   
(SCOP) κατά τη θέρμανση, για μέση 
κλιματική ζώνη  

≥ 3,8   

11 Ενεργειακή κλάση στη Ψύξη ≥ Α+   

12 
Ενεργειακή κλάση στη Θέρμανση 
(μέση κλιματική ζώνη) 

≥ Α   

13 Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς Pc (Btu/h) > 45.700   

14 Ονομαστική Θερμική Ισχύς Ph (Btu/h) > 52.000   

15 Εύρος λειτουργίας στη Ψύξη (°C) -15° έως +50°   

16 Εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση (°C) -15° έως +18°   

17 
Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής 
ισχύος) εσωτερικής μονάδας βάση 
ενεργειακής ετικέτας Lwl1 env dB(A) 

≤ 66   

18 
Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής 
ισχύος) εξωτερικής μονάδας βάση  
ενεργειακής ετικέτας LwΟ env dB(A) 

≤ 75   

19 
Τηλεχειριστήριο ασύρματο, ή 
ενσύρματο με βάση επιτοίχιας στήριξης 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

20  24ωρος προγραμματισμός λειτουργίας  ΝΑΙ   

21 
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 
λειτουργίας 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ    

22 
Απομνημόνευση των επιθυμητών 
ρυθμίσεων του χρήστη. 

ΝΑΙ   

23 

Αυτοδιάγνωση βλαβών με εμφάνιση 
κατάλληλων μηνυμάτων (error codes) 
που θα εμφανίζονται στο 
τηλεχειριστήριο ή σε display του 
εσωτερικού μηχανήματος.  

ΝΑΙ   

24 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης ΝΑΙ   

25 Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας  ΝΑΙ   

26 Ηλεκτρικό άνοιγμα περσίδων ΝΑΙ   

27 Απομνημόνευση θέσης περσίδων ΝΑΙ   

28 Λειτουργία TURBO ΝΑΙ   

29 Λειτουργία αφύγρανσης ΝΑΙ   

30 
Λειτουργία ανίχνευσης διαρροής 
ψυκτικού υγρού 

ΝΑΙ   

31 
Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας 
ανεμιστήρα 

ΝΑΙ   

32 Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας ΝΑΙ   

33 
Σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι 
υπερθέρμανσης, διακοπών ρεύματος 
και αύξησης τάσης.  

ΝΑΙ   

34 

Εσωτερική μονάδα με αφαιρέσιμα και 
πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού του 
αέρα για τη συγκράτηση σκόνης και 
μικροσωματιδίων 

ΝΑΙ   

35  Υψομετρική διαφορά μονάδων (m) ≥ 25   

36 
Υποστηριζόμενο μήκος σωληνώσεων 

συστήματος (m) 
≥ 60   

37 

Εργοστασιακά μονωμένο ζεύγος 
χαλκοσωλήνων σταθερά 
συνδεδεμένου καθ’όλου του μήκους 
του, κατάλληλου για εφαρμογές 
κλιματισμού και για χρήση οικολογικών 
ψυκτικών μέσων (πχ R32) βάσει της 
ΕΝ 12735-1, τύπου ACR TALOS 
ECUTHERM 2 ή ισοδύναμου 
διαμέτρου σωλήνων 3/8’’ και 5/8’’ , 
πάχους τοιχώματος 0,8 mm – 1 mm 
αντίστοιχα και μόνωσης πάχους 9 mm , 
λ=0,039W/m.K . Παράδοση σε 2 
κουλούρες των 25 μέτρων έκαστη. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 



 
 

   Γ.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

        (ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεκτά ευκρινή  αντίγραφα στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 
του εργοστασίου κατασκευής των 
κιλιματιστικών μονάδων, από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

2 

Πιστοποιητικό Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με το ISO 14001 ή ισοδύναμο, του 
εργοστασίου κατασκευής των 
κιλιματιστικών μονάδων, από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

3 

Εν ισχύ Πιστοποιητικό του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Πιστοποίησης EUROVENT για το 
προσφερόμενο μοντέλο κλιματιστικoύ 
(αναγράφει αριθμό πιστοποιητικού και 
τιμές εξεταζόμενων αποδόσεων της 
παραπάνω ενότητας Β) 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

4 

Διαφημιστικά έντυπα , τεχνικός 
κατάλογος κατασκευαστή ή και άλλα 
αποδεικτικά έγγραφα του 
προσφερόμενου κλιματιστικού 
μοντέλου προς  επιβεβαίωση των 
χαρακτηριστικών της ενότητας Β 
που δεν προκύπτουν από το 
πιστοποιητικό ECP EUROVENT. 
(Nα προσκομιστούν με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 
του εργοστασίου κατασκευής του 
μονωμένου ζεύγους χαλκοσωλήνων, 
από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

6 

Πιστοποιητικό Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με το ISO 14001 ή ισοδύναμο, του 
εργοστασίου κατασκευής του 
μονωμένου ζεύγους χαλκοσωλήνων, 
από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   



7 

Διαφημιστικά έντυπα , τεχνικός 
κατάλογος κατασκευαστή ή και άλλα 
αποδεικτικά έγγραφα του 
προσφερόμενου εργοστασιακά 
μονωμένου ζεύγους χαλκοσωλήνων  
προς  επιβεβαίωση των 
χαρακτηριστικών της Β37  
(Nα προσκομιστούν με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

    Δ.  ΕΓΓΥΗΣΗ –  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής από την 
αρμόδια ορισμένη επιτροπή του Πανεπιστημίου. Οι εγγυήσεις καλύπτουν χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την προμήθεια προβληματικών εξαρτημάτων. Οι εγγυήσεις και η βεβαίωση 
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ,γίνονται δεκτά ως πρωτότυπα και ως απλά ευκρινή αντίγραφα. 

1 

Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας 

του συμπιεστή/ών , από τον 
κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 

(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 5 έτη   

2 

Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τα υπόλοιπα μέρη των μονάδων 
(πχ πλακέτες, αισθητήρια κτλ) , από 
τον κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 

(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 2 έτη   

3 

Γραπτή Βεβαίωση διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικών για το προσφερόμενο 
κλιματιστικό μηχάνημα, από τον 
κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 

(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 8 έτη   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: ΕΙΔΟΣ Β - Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου με επίτοιχη 
εσωτερική μονάδα. 

 

   Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1  Κατασκευάστρια εταιρεία:  

2 Τύπος/μοντέλο (εσωτ./εξωτ.)  

3 Χώρα εργοστασίου κατασκευής:  

4 Έτος κυκλοφορίας μοντέλου:  

   Β.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

1 

Διαιρούμενο Κλιματιστικό Μηχάνημα, 
κομπλέ, με επίτοιχη εσωτερική μονάδα 
και εξωτερική μονάδα περιέχουσα το 
προβλεπόμενο εργοστασιακά ψυκτικό 
μέσο. 

ΝΑΙ   

2 
Εξωτερική μονάδα κατάλληλη για 
υπαίθρια εγκατάσταση, με 
αντισκωριακή προστασία 

ΝΑΙ   

3 
Εσωτερική μονάδα συνοδευόμενη από 
γαλβανιζέ πλαίσιο επίτοιχης ανάρτησης   
κατάλληλης διαμόρφωσης και αντοχής. 

ΝΑΙ   

4 Τεχνολογίας  INVERTER   

5 Ψυκτικό μέσο R32   

6 
Τάση ρεύματος / φάσεις /συχνότητα:  
230 V / 1 Ph /50 Hz 

 

Μονοφασικής 
παροχής 

  

7 Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης ΝΑΙ   

8  Πιστοποίηση Eurovent NAI   

9 
Βαθμός εποχιακής ενεργειακής 
απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη   

 

> 7,0   

10 
 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης   
(SCOP) κατά τη θέρμανση, για μέση 
κλιματική ζώνη  

≥ 4,3   

11 Ενεργειακή κλάση στη Ψύξη ≥ Α++   

12 
Ενεργειακή κλάση στη Θέρμανση 
(μέση κλιματική ζώνη) 

≥ Α+   

13 Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς Pc (Btu/h) ≥ 16.000   

14 Ονομαστική Θερμική Ισχύς Ph (Btu/h) ≥ 18.500   

15 Εύρος λειτουργίας στη Ψύξη (°C) -10° έως +46°   

16 Εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση (°C) -10° έως +24°   

17 
Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής 
ισχύος) εσωτερικής μονάδας βάση 
ενεργειακής ετικέτας Lwl1 env dB(A) 

≤ 60   

18 
Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής 
ισχύος) εξωτερικής μονάδας βάση  
ενεργειακής ετικέτας LwΟ env dB(A) 

≤ 65   

19 Τηλεχειριστήριο ασύρματο ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

20  24ωρος προγραμματισμός λειτουργίας  ΝΑΙ   

21 
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 
λειτουργίας 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

22 
Απομνημόνευση των επιθυμητών 
ρυθμίσεων του χρήστη. 

ΝΑΙ   

23  Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης ΝΑΙ   

24 Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας  ΝΑΙ   

25 Ηλεκτρικό άνοιγμα περσίδων ΝΑΙ   

26 Απομνημόνευση θέσης περσίδων ΝΑΙ   

27 Ιονιστής αέρα ΝΑΙ   

28 

Εσωτερική μονάδα με αφαιρέσιμα και 
πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού του 
αέρα για τη συγκράτηση σκόνης και 
μικροσωματιδίων 

ΝΑΙ   

29 Λειτουργία αφύγρανσης ΝΑΙ   

30 Λειτουργία TURBO ΝΑΙ   

31 
Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας 
ανεμιστήρα 

ΝΑΙ   

32 Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας  ΝΑΙ   

33 
Σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι 
υπερθέρμανσης, διακοπών ρεύματος 
και αύξησης τάσης.  

ΝΑΙ   

34  Υψομετρική διαφορά μονάδων (m) ≥ 10   

35 
Υποστηριζόμενο μήκος σωληνώσεων 
συστήματος (m) 

≥ 20   

 

   Γ.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

        (ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεκτά ευκρινή  αντίγραφα στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 
του εργοστασίου κατασκευής των 
κιλιματιστικών μονάδων, από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

2 

Πιστοποιητικό Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με το ISO 14001 ή ισοδύναμο, του 
εργοστασίου κατασκευής των 
κιλιματιστικών μονάδων, από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

 
 

ΝΑΙ   



3 

Εν ισχύ Πιστοποιητικό του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Πιστοποίησης EUROVENT για το 
προσφερόμενο μοντέλο κλιματιστικoύ 
(αναγράφει αριθμό πιστοποιητικού και 
τιμές εξεταζόμενων αποδόσεων της 
παραπάνω ενότητας Β) 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

4 

Διαφημιστικά έντυπα , τεχνικός 
κατάλογος κατασκευαστή ή και άλλα 
αποδεικτικά έγγραφα του 
προσφερόμενου κλιματιστικού 
μοντέλου προς  επιβεβαίωση των 
χαρακτηριστικών της ενότητας Β 
που δεν προκύπτουν από το 
πιστοποιητικό ECP EUROVENT. 
(Nα προσκομιστούν με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

ΝΑΙ   

    Δ.  ΕΓΓΥΗΣΗ –  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής από την 

αρμόδια ορισμένη επιτροπή του Πανεπιστημίου. Οι εγγυήσεις καλύπτουν χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την προμήθεια προβληματικών εξαρτημάτων. Οι εγγυήσεις και η βεβαίωση 
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ,γίνονται δεκτά ως πρωτότυπα και ως απλά ευκρινή αντίγραφα. 

1 

Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας 
του συμπιεστή/ών , από τον 
κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 5 έτη   

2 

Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τα υπόλοιπα μέρη των μονάδων 
(πχ πλακέτες, αισθητήρια κτλ) , από 
τον κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 2 έτη   

3 

Γραπτή Βεβαίωση διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικών για το προσφερόμενο 
κλιματιστικό μηχάνημα, από τον 
κατασκευαστή ή τον  επίσημο 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 
(Nα προσκομιστεί με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα) 

≥ 8 έτη   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η    -    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

CPV: 39717200-3 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

Α 

 
Κλιματιστικό inverter, τύπου ντουλάπας, τριφασικής 
παροχής, ονομαστικής θερμικής απόδοσης                      
Ph ≥ 52.000 Btu/h και ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης                 
Pc ≥ 45.500 Btu/h, ψυκτικού μέσου R32, SEER>5,6 
SCOPμέσης≥ 3,8 , πιστοποιημένου κατά EUROVENT, 
συμπεριλαμβανομένης της βάσης δαπέδου και 16,67 
m εργοστασιακά προμονωμένου ζεύγους 
χαλκοσωλήνων 3/8"-5/8" (τύπου ACR TALOS 
ECUTHERM 2 ή ισοδύναμου). 
 

3 4.341,00 13.023,00 

Β 

 

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, inverter, επίτοιχο, 
ονομαστικής θερμικής απόδοσης Ph ≥ 18.500 Btu/h και 
ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης Pc ≥ 16.000 Btu/h, 
ψυκτικού μέσου R32, SEER>7,0 και SCOPμέσης≥ 4,3, 
πιστοποιημένου κατά EUROVENT. 
 

3 1.572,00 4.716,00 

 
 
 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

 17.739,00 € 
  4.257,36 € 

(KAE 7112.01/2020)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 21.996,36 € 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο είδη.  

 
 

 
Θεσσαλονίκη 24-04-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Δαδούπη Κόϊου Διονυσία 

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός TE 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο με εντολή Πρύτανη εκτελών καθήκοντα 

αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε 
 
 
 

Τσακιρόπουλος Γεώργιος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  & Μηχ/κός 

Η.Υ , Μsc  

Αντικείμενο:  Προμήθεια τριών κλιματιστικών 
inverter τύπου ντουλάπας και τριών 
κλιματιστικών inverter τοίχου. 

 
   Θέση: Παν/μιο Μακεδονίας , Εγνατίας  156, 

Θεσ/νίκη. 
   

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
   



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
    

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α 

 

Κλιματιστικό inverter, τύπου ντουλάπας, 
τριφασικής παροχής, ονομαστικής θερμικής 
απόδοσης                     Ph ≥ 52.000 Btu/h και 
ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης                 Pc 
≥ 45.500 Btu/h, ψυκτικού μέσου R32, 
SEER>5,6 SCOPμέσης≥ 3,8 , πιστοποιημένου 
κατά EUROVENT, συμπεριλαμβανομένης της 
βάσης δαπέδου και 16,67 m εργοστασιακά 
προμονωμένου ζεύγους χαλκοσωλήνων 3/8"-
5/8" (τύπου ACR TALOS ECUTHERM 2 ή 
ισοδύναμου). 

 

3   

Β 

 

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, inverter, 
επίτοιχο, ονομαστικής θερμικής απόδοσης Ph 
≥ 18.500 Btu/h και ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης Pc ≥ 16.000 Btu/h, ψυκτικού μέσου 
R32, SEER>7,0 και SCOPμέσης≥ 4,3, 
πιστοποιημένου κατά EUROVENT. 

 

3   

 
 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 
 

ΦΠΑ 24% (€) 
 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)  

 
 
 
 

 
 

 

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 

 
 
 

 

 

 

 
Ημερομηνία ……………………….. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(υπογραφή &Σφραγίδα εταιρείας) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

Αντικείμενο:  Προμήθεια τριών κλιματιστικών 
inverter τύπου ντουλάπας και τριών 
κλιματιστικών inverter τοίχου. 

 
   Θέση: Παν/μιο Μακεδονίας , Εγνατίας  156, 

Θεσ/νίκη. 
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