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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΘΕΜΑ:  Για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα 
γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Μετεωρολογικών 
Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) 
 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν  : 
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3.  Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
1.4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,  
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», 
1.7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Περί δικαστικής προστασίας κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 
1.8. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παράβολου 
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης”, 
1.9. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 
86/Α/2012), 
1.10. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) του άρθρου 64 «Συντελεστές 
παρακράτησης φόρου», 
 
 

 

Αθήνα        4-3-2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 2646 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΞ5-4ΡΤ



 2

1.11. Του Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,  
1.12. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου»,  
1.13. Του Κανονισμού Προμηθειών τους ΕΛ.Γ.Α., κατά το μέρος που αυτές δεν  
αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007,  
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,  
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 1415/5-2-2014 (Α.Δ.Α.ΒΙΡΔ46ΨΧΞ5-ΚΝΣ)  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους #2.770,00# ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας με α/α 152, 
4. Την αριθμ. πρωτ. 1579/7-2-2014 απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με την 
οποία εγκρίθηκε η, με απευθείας διαπραγμάτευση, προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικών μονάδων στα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕ.Μ.Ε., 
σας γνωρίζει ότι:  
 
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα γραφεία 
που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) 
του ΕΛ.Γ.Α., μετά από την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τους 
Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (2.770,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 
νομίμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 23%. 
 
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά , σας ενημερώνουμε ότι οι 
προσφορές  πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου , στο Τμήμα 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α, αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν  από το Τμήμα 
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο) του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω 
διεύθυνση, μέχρι  την 14 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 
(ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού): 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφόρος Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ 
 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", 
όπως ισχύουν σήμερα, του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου 
και του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, κατά το μέρος που αυτές δεν 
αντίκεινται στο Π.Δ. 118/2007. 
 
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν  από την Τριμελή Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
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5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν 
δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α, ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση 
έναντι του προμηθευτή, μόνο με σχετική επιστολή. 
 
7. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) 
                          
8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,                                                                                  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 
κα. Κατσούλα Λάμπρο, 
2. Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 

      κος. Γκίνη Ουρανία. 
 
 
                                                                                               Ο Πρόεδρος  
 
 
      
                                                                                          Βασίλειος Έξαρχος 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                           ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 Αντικείμενο διαγωνισμού 
Η επιλογή αναδόχου με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), για την προμήθεια 
κλιματιστικών μονάδων και εγκατάσταση τους στο Κέντρο Μετεωρολογικών 
Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) και συγκεκριμένα:  
1. Δύο τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα – στοιχείου (fan coil unit),  
2. Μιας αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (split unit),  
3. Μεταφορά θερμαντικού σώματος καλοριφέρ από το ισόγειο στον πρώτο όροφο.  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   Β΄ “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ” της παρούσας πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Προϋπολογισμένη δαπάνη 

 
Το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης για τις ανωτέρω προμήθεια και 
εγκατάσταση ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 
(2.770,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 
23% στο ποσό αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Τρόπος υποβολής των προσφορών 

 
Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  
Ο παραλήπτης :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 115 10 ΑΘΗΝΑ 
Ο αριθμός της πρόσκλησης 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου,  
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός FAX) 
Η ένδειξη,  προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων 
στα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕ.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α.    
 
Οι προσφορές  πρέπει να κατατεθούν εγγράφως  υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου , 
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α , αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν  από το 
Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω 
διεύθυνση, μέχρι  την 14-3-2014, ημέρα Παρασκευή. 
 
1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία.  
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2. Με την προσφορά  μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς  οι προσφέροντες 
υποβάλουν:  
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του  
γνησίου της υπογραφής , στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
 Ότι  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, 
 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 
παρούσας, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη 
«Πρωτότυπο».  
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το 
ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο».  
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη 
τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά τους 
 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών 
του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Τριμελούς 
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς 
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει , οποτεδήποτε , εγγράφως 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
υπηρεσιών , καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη. 
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες  οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν 
του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου.                              
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται 
την απόρριψη της προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες  προσμετρούμενες  από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών.  

 
 ΑΡΘΡΟ 5ο 

         Τιμές 
 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την ολοκλήρωση, παράδοση και 
εγκατάσταση στα γραφεία του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών χωρίς τον 
Φ.Π.Α. , θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς.  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη , με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου , 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 
                                       
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
 Ι.  Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) 
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία).  
 III. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
 Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη 
σύγκριση των προσφορών. 
  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:  
α) με κράτηση ύψους 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου 
Αρωγής Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των ειδών της 
προμήθειας, καθώς και του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου,  
β) με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 
204/Α/2011), για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
συμβάσεων 
•  3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%  
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•  20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., 
γ) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή 
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) , 
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο   

                Τόπος και χρόνος παράδοσης- Παραλαβή 
 

Η παράδοση και εγκατάσταση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εντός (20) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης στα γραφεία του 
ΚΕ.Μ.Ε., Κρατικός Αερολιμένας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Θεσσαλονίκη. 
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβών του ΚΕΜΕ εντός δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή το έργο. 

 
                                                                         ΑΡΘΡΟ 7ο:  
                                            Κατακύρωση – Σύμβαση 
 
1. Κριτήριο ανάθεσης  είναι  αυτό  της χαμηλότερη τιμής. 
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., 
ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και 
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή. 
3. Τον προμηθευτή  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  
α)τα προς προμήθεια υλικά, β)την τιμή, γ)τον τόπο παράδοσης των υλικών, δ)τη 
συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε)την προθεσμία υπογραφής της 
σύμβασης. 
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΕΛ.Γ.Α. , η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού 
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.  
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να 
προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή 
την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε 
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α. 
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 
εξής:  

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 Τα προς προμήθεια είδη 
 Την τιμή  
 Τον τόπο και  χρόνο παράδοσης των ειδών 
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 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
 Τις προβλεπόμενες κυρώσεις  
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
 Το συμβατικό τίμημα και χρόνο πληρωμής 

Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως η προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα 
από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως 
δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
                                                         ΑΡΘΡΟ 8ο    
                                                        ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την υλοποίηση του έργου και ύστερα από την 
παραλαβή του από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών του ΚΕ.Μ.Ε. και την 
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι : 
α.Τιμολόγιο 
β.Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό 
που απασχολεί. 
γ.Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

                                 Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες  – Εκπτώσεις 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του, 
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση 
της προμήθειας.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του 
προμηθευτή, ο ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής 
Παραλαβών, θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του 
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το 
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διαγωνισμό, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή 
μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής 
αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. 
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών  ΕΛ.Γ.Α. 
 
 
                                                    ΑΡΘΡΟ 10ο 
                                             Επίλυση διαφορών 
 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία , 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, ο  ΕΛ.Γ.Α. και ο προμηθευτής θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 
                                                     ΑΡΘΡΟ 11ο 
                                                    Λοιποί όροι 
 
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 
 
2. Προσωπικό 
Ο προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
3. Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία 
εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 
5. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του 
Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. Τεχνικές προδιαγραφές τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα-
στοιχείου (Fan Coil Unit - FCU) 
Τοπική κλιματιστική μονάδα δαπέδου τύπου ανεμιστήρα-στοιχείου (Fan Coil Unit - 
FCU), κατάλληλη για εμφανή εγκατάσταση στο δάπεδο, αποτελούμενη από:  

1. Κέλυφος 
2. Στοιχείο 
3. Λεκάνη συμπυκνωμάτων 
4. Συγκρότημα ανεμιστήρα - ηλεκτροκινητήρα 
5. Φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου 
6. Θερμοστάτη-διακόπτη τριών ταχυτήτων, διακόπτη εναλλαγής χειμώνα 

θέρους 
7. Δύο ορειχάλκινους διακόπτες (εισόδου, εξόδου) 
8. Πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας και ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα 

μέσω μικροεπεξεργαστή 
9. Λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και 

μικροϋλικά τοποθέτησης. 
Η τοπική κλιματιστική μονάδα θα έχει πρακτικά αθόρυβη λειτουργία και θα είναι 
κατάλληλη για σύνδεση σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V/50Hz/1Φ. 
2) χειμερινή λειτουργία : 

θερμοκρασία αέρα εισόδου : 20°C 
θερμοκρασία νερού εισόδου : 80 °C 

3) θερινή λειτουργία : 
θερμοκρασία νερού εισόδου : 7°C 
θερμοκρασία νερού εξόδου : 13°C 
μέγιστη ολική πτώση πίεσης του νερού : 10m Στήλης Νερού 

Η κλιματιστική μονάδα θα έχει ελάχιστη απόδοση σε ψύξη 5KW και σε θέρμανση 
7,5KW. 
Η τοπική κλιματιστική μονάδα θα παραδοθεί εγκατεστημένη στο δίκτυο θέρμανσης - 
ψύξης του ΚΕ.Μ.Ε σε πλήρη, ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Β. Τεχνικές προδιαγραφές μονάδας κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (Split 
Unit) 
Η μονάδα κλιματισμού θα είναι καινούργια, inverter ψύξης – θέρμανσης, 
διαιρούμενου τύπου (split), αποτελούμενη από α) εσωτερική μονάδα τοίχου για 
παροχή θερμού και ψυχρού αέρα και β) εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης και θα 
είναι ενεργειακής κλάσης Α τουλάχιστον. 
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Απόδοση σε λειτουργία ψύξης τουλάχιστον 12000BTU και σε λειτουργία 
θέρμανσης τουλάχιστον 15000BTU. 

2. Τάση λειτουργίας δικτύου 220V/50Hz. 
3. Ψυκτικό μέσο R410Α. 
4. Ελάχιστη τιμή συντελεστή απόδοσης σε ψύξη (SEER) 6,00. 
5. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού. 
6. Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης με αντισκωριακή προστασία, κατάλληλη 

για υπαίθρια εγκατάσταση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
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7. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55dB και της 
εσωτερικής μονάδας στη μέγιστη ταχύτητα το πολύ 40dB. 

8. Η κλιματιστική μονάδα να διαθέτει σύστημα προστασίας του εσωτερικού 
στοιχείου (λειτουργία ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (λειτουργία 
θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.  

9. Σύστημα προστασίας από υπέρταση και από συχνές διακοπές ρεύματος. 
10. Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση του συμπιεστή. 
11. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του ψυχρού αέρα. 
12. Κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων. 
13. Πλενόμενο φίλτρο 
14. Ευαισθησία θερμοστάτη χώρου 1 βαθμός Κελσίου. 
15. Μέγιστο μήκος σωληνώσεων τουλάχιστον 20 m. 
16. Τα στοιχεία σύνδεσης (καλώδια, σωλήνες) να έχουν κατάλληλο μήκος για τις 

απαιτήσεις του χώρου που θα τοποθετηθεί η κλιματιστική μονάδα και να είναι 
προστατευμένα με κατάλληλο μονωτικό υλικό (ενδεικτικού τύπου armaflex) 
προστατευμένο με μονωτική ταινία. 

17. Όριο λειτουργίας της ψύξης: 43 βαθμοί Κελσίου ή μεγαλύτερη (μέγιστη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) και όριο λειτουργίας θέρμανσης -5 βαθμοί 
Κελσίου ή μικρότερη (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος). 

18. Εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) έτη για το συνολικό σύστημα και τουλάχιστον 
τρία (3) έτη για το συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας. 

Η μονάδα κλιματισμού θα παραδοθεί εγκατεστημένη και σε λειτουργία με όλα τα 
πιστοποιητικά και η εγκατάσταση θα γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό, στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από το ΚΕ.Μ.Ε 
Γ. Μεταφορά σώματος καλοριφέρ από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. 
Μεταφορά σώματος καλοριφέρ από το ισόγειο του κτιρίου στον πρώτο όροφο, σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από το ΚΕ.Μ.Ε. 
Για τη μεταφορά θα απαιτηθούν σωλήνες και μικροεξαρτήματα τοποθέτησης. Οι 
σωλήνες θα είναι αλουμινίου και θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο μονωτικό υλικό 
(ενδεικτικού τύπου armaflex) προστατευμένο με μονωτική ταινία. 
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