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Σέρρες, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 1175

ΠΡΟΣ: Οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση του έργου:

«Προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της
Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD»

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την υπ’ αρ. απόφαση της ΕΔΠ LEADER
3. Τις ανάγκες της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής
δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)  σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες
λειτουργίας της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται και κατωτέρω, η παρούσα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση
ενός κλιματιστικού μηχανήματος (ψύξης / θέρμανσης) ισχύος 12.000 btu/h το οποίο απαιτείται να
έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, προκειμένου να
εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του.

Ειδικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος θα έχουν ως εξής:

Α/Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση
1. Δυνατότητα Ψύξης και Θέρμανσης Ναι
2. Τύπος Κλιματιστικών Μονάδων split Επιτοίχιο
3. Ονομαστική Απόδοση (σε kW) ψύξης τουλάχιστον 3,0
4. Ονομαστική Απόδοση (σε kW) θέρμανσης τουλάχιστον 3,0
5. Κατηγορία Ονομαστικής Ισχύος (σε btu) τουλάχιστον 12.000 btu
6. Τύπος Λειτουργίας Inverter

1 3



Σελίδα  από 

7. Συντελεστής Seer Τουλάχιστον 6,0
8. Ενεργειακή κατηγορία Ψύξης Τουλάχιστον Α++
9. Ενεργειακή κατηγορία Θέρμανσης Τουλάχιστον Α++
10. Συντελεστής SCOP για κλιματική ζώνη Average Τουλάχιστον 4,36

Α/Α Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαίτηση

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής,
αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής και θα φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας,
ποιότητας, κατασκευής και καλής λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί αντιστοίχως (CE, ISO κλπ).

Κριτήριο κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει
τιμής σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση.

Διάρκεια

Η διάρκεια της προμήθειας είναι 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων Ευρώ
(600,00€) πλέον Φ.Π.Α..

Υπέρβαση του ποσού αυτού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Το κόστος περιλαμβάνει μήκος σωληνώσεων (από εσωτερική σε εξωτερική μονάδα) έως 5 μ.
Επίσης περιλαμβάνει το κόστος αποξήλωσης υπάρχοντος μηχανήματος, στο σημείο που θα
τοποθετηθεί το νέο.

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014 – 2020 προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την έκδοση του
σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή της
ΑΝΕΣΕΡ και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου
θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου και τα
στοιχεία του αποστολέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με
ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις
25/9/2020 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι
την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.
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Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο
aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδιος υπάλληλος κ.
Ανοιξιάδης Νικόλαος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Με εντολή προέδρου

Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια της Ο.Τ.Δ.
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