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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (CPV:50700000-2)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010 “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»  και  ιδίως  τα  άρθρα  233,  235,  328  του  βιβλίου  ΙΙ  «Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποι-

ήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις  του Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση

και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8. Τις διατάξεις του  Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του

έκτου κεφαλαίου του ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και

άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

9. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

10. Την  αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”
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11. Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

12. Την αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  “Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017)  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες και  στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στον  Προϊστάμενο  της

Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

14. Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390/Β/2017) απόφαση  του  Περιφ/ρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Η  με  αριθμ.156/2017  απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας:  «Μεταβίβαση

αρμοδιότητας  απευθείας  ανάθεσης  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στην  Οικονομική  Επιτροπή  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)

16. Την  αρίθμ.252/23/05-12-2016  (ΑΔΑ:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της

Π.Κ.Μ. “Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2017”, όπως τροποποιήθηκε με

την αρίθμ.83/10/10-04-2017 (ΑΔΑ:ΩΤΑΟ7ΛΛ-Γ0Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.

περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2017.

17. Την  από  17-05-2017  (αριθ.216233(1693)/31-05-2017  εισερχομένου  εγγράφου)  γνωμοδότηση  της

Επιτροπής “για την αναγκαιότητα Εκτέλεσης έργων προσθήκης, συντήρησης ή/και αποκατάστασης ζημιών

στα κτήρια που στεγάζουν τις οργανικές Μονάδες της Π.Ε. Πιερίας”

18. Το  αριθμ.216233(1693)/01-06-2016  (ΑΔΑΜ:17REQ006273349  &  17REQ001668728)  πρωτογενές

αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων.

19. Την αριθμ.278205(2164)/06-07-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (ΑΔΑ:6ΑΣΚ7ΛΛ-ΩΛΧ) ποσού

2.450,00  €, η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2017 με

α/α 2325 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0869.01 οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ001669195)

20. Την  αρίθμ.οικ.363778(2791)/04-09-2017 πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της

Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας (ΑΔΑ:ΨΕΨΩ7ΛΛ-Δ1Υ & ΑΔΑΜ:17PROC001894270)

21. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και η διαδικασία απέβη άγονη.

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί εκ νέου σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονομι-

κών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
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βάση τιμής, για την  συντήρηση ογδόντα ενός (81) συσκευών κλιματισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και

των  Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2017.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα

τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0869.01

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί  η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τις υπηρεσίες

συντήρησης ογδόντα ενός (81) κλιματιστικών μηχανημάτων,  όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης ογδόντα ενός (81) συσκευών κλιματισμού

των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των  Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2017. Τα υπό συντήρηση

κλιματιστικά μηχανήματα, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΩΝ, οι δε υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες, σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό

ΤΟΤΤΕΕ 2423/86:

Καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με χημικό υγρό

Καθαρισμός των ανεμιστήρων των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων

Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών συμπιεστή

Καθαρισμός των φίλτρων αέρα - περσίδας

Σύσφιξη καλωδίων παροχής στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα, καθώς και καλωδίων εντολών

Καθαρισμός φτερωτών και καλύμματος των ανεμιστήρων

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας

Συμπλήρωμα με freon (φρεον) (εφόσον κριθεί απαραίτητο) 

Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας

Συμπλήρωση ειδικού δελτίου συντήρησης

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

 που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσας,  έχουν  συσταθεί  και  λειτουργούν

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση  των ενώσεων  δεν  απαιτείται να  έχουν  περιβληθεί συγκεκριμένη νοµική μορφή για  την

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει

την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο

μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα
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µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για

την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει

να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η  οποία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

Οι  συμμετέχοντες  στη  διαδικασία  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  τις  υπηρεσίες  συντήρησης

ογδόντα  ενός (81)  συσκευών κλιματισμού. Μερική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική

προϋπολογισθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους, όπου είναι εγκα-

ταστημένα τα υπό συντήρηση κλιματιστικά μηχανήματα, προκειμένου να διαμορφώσουν με ορθότητα

και σαφήνεια την οικονομική τους προσφορά. 

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και

πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση,  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά

του.

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, στην οποία θα

δηλώνει τα παρακάτω:

α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν τε-

λεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτω-

χευτικού συμβιβασμού ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη σε εθνικές δια-

τάξεις νόμου. 

β) Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ότι κατέχει νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ότι θα

προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα όταν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η συντήρηση των συσκευών κλιματισμού της παρούσας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργα-

σίμων ημερών από την σχετική απόφαση ανάθεσης, η δε παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης θα γίνει από

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με τη συνδρομή υπαλλήλου, κλάδου Μηχανικών, ο οποίος θα διαθέτει σχετι-

κή με το αντικείμενο της παρούσας τεχνογνωσία και  θα οριστεί κατά την διαδικασία παραλαβής από την Ανα-

θέτουσα Αρχή.

   

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την συντήρηση των συσκευών κλιματισμού, θα πρέπει να φρο-

ντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους, όπου θα εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες.
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Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί

να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του

αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο

τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή,

βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που

υπέστησαν ζημία ή φθορά στην προηγούμενή τους κατάσταση.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις  20/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα

09:00π.μ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α) είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.

Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.

Πιερίας

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού –

Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 20/09/2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  09:30π.μ

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη επαναληπτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την  συντήρηση 81 συσκευών κλιματισμού για τις υπηρεσίες 

της Π.Ε. Πιερίας και των  Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246-245-

238 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής

http  ://pieria.pkm.gov.gr. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και

ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. ………….…………..και με ΑΔΑ: ……………….

επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της  συντήρησης ογδόντα ενός (81) κλι-

ματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των Δ/νσεων  Εκπαίδευ-

σης Ν. Πιερίας, για το έτος 2017. 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συνολική τιμή 
των  υπηρεσιών συντήρησης

(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική τιμή
των υπηρεσιών συντήρησης

(με ΦΠΑ)

1

Συντήρηση ογδόντα ενός (81) συ-
σκευών κλιματισμού των υπηρε-

σιών της Π.Ε. Πιερίας και των
Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

1
Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος

        
      

12.000
BTU

2
9.000
BTU

4 6

2
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοι-
νωνικής Μέριμνας

        
        

9.000
BTU

5 5

3
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών

  
50.000
BTU

(οροφής)
1

28.000
BTU

1
24.000
BTU

1
  

16.000
BTU

4
  

12.000
BTU

6
  

13

4
Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  &
Κτηνιατρικής

    
28.000
BTU

1   
18.000
BTU

9
    

12.000
BTU

4
  

14

5
Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Αν-
θρωπίνων Πόρων

       
      

12.000
BTU

6
9.000
BTU

4 10

6 Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων         
      

12.000
BTU

3
9.000
BTU

3 6

8
Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήρι-
ξης Συστημάτων

        
      

12.000
BTU

1
  

1

9 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
48.000

BTU (ντου-
λάπα)

2       
18.000
BTU

1
  

14.000
BTU

1
12.000
BTU

2
9.000
BTU

4 10

12
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερί-
ας

        
18.000
BTU

1
    

12.000
BTU

3
9.000
BTU

4 8

13
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερί-
ας

        

        

9.000
BTU

1 1

14 ΚΕΔΔΥ Πιερίας         
        

9.000
BTU

7 7

ΣΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81
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