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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια σαράντα (40) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου (split) γενικής χρήσης, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια 
όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην πόλη της Αθήνας προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ποσού 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ ή 24.304,00 € συμπ/νου ΦΠΑ με προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (επανάληψη) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 24.304,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
7112 του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2020.
Ο κωδικός είδους κατά CPV είναι: 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου».

                                               ΦΓ35Ε/20

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική και 
οικονομική προσφορά για την προμήθεια σαράντα (40) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου (split) γενικής χρήσης, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια 
όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην πόλη της Αθήνας προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ποσού 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ ή 24.304,00 € συμπ/νου ΦΠΑ με προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά 
από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο Αυτοτελούς 
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Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου, μέχρι την 7 Οκτωβρίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
μ.μ. (υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης 
Προμηθειών Υλικών).

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: 
«Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σαράντα (40) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου (split) γενικής χρήσης, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια 
όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην πόλη της Αθήνας (ΦΓ35Ε/20) »

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :

Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
(1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή  (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του 
(για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα). 
Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του 
ν.4412/2016:
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 Ένωσης (ΕΕ 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 (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 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 (ΕΕ 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 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 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 (ΕΕ L 309της 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(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα: 
Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο οικονομικός φορέας (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

ΑΔΑ: 6ΟΙΗ46ΜΑΠΣ-ΝΞΗ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6db073ae667b818c40f532 στις 29/09/20 09:04
4

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 
τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί εως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 (4) Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 
συμμετέχουν (είδος και αντικείμενο διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, αριθμός 
φακέλου και πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης).

β. Να δηλώνεται:
 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς. 

 ότι μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα προσέλθουν για την 
υπογραφή της σύμβασης.

 O σχετικός αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος 
σε αυτό) 1. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω 
δήλωση θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 
του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αφορά τους παραγωγούς οι οποίοι: αα) συσκευάζουν 
προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν 
στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) 
εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, 

1 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές 
άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ 
ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία 
προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν 
συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι 
παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο 
προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του  άρθρου 4β  του Ν. 
4496/17 «  Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση 
καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο 
και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17  «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας 
και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων 
προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 4β 2 του Ν. 
4496/1712. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της  σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
130 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25  «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη 
ευθύνη παραγωγού».

ΑΔΑ: 6ΟΙΗ46ΜΑΠΣ-ΝΞΗ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6db073ae667b818c40f532 στις 29/09/20 09:04
5

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, 
μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), 
φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού».

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλο Συμμόρφωσης), καθώς 
και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της 
παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης)

Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
σύμφωνα με τα οριζόμενα (είδη – ποσότητες) στο Παράρτημα Α, της παρούσας συμπεριλαμβανομένου 
του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς.

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα 
δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες .

ΑΔΑ: 6ΟΙΗ46ΜΑΠΣ-ΝΞΗ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6db073ae667b818c40f532 στις 29/09/20 09:04
6

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν τα οριζόμενα στη περ. ββ παρ. 3 , του άρθρου 105 του ν. 4412/16. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (Συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εγγύησης κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις συν/νες τεχνικές προδιαγραφές και όρους). 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι με αριθ.: 177649/5-08-20 (ΑΔΑ: 6ΚΤ8465ΧΠΙ-
ΡΞ8) & 231528/29-09-20 (ΑΔΑ ΩΖ6446ΜΑΠΣ-ΙΡΠ) αποφάσεις (ΑΔΑΜ 20REQ007386512) του 
Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, και  η υπ. αρ. ΑΑΥ M659/5-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΧΥΑ465ΧΠΙ-3ΔΔ, ΑΔΑΜ: 
20REQ007386661) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 24.304,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
7112 του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2020.
Ο κωδικός είδους κατά CPV είναι: 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου».

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 
την κα Β. Βασιλακοπούλου - τηλ. 210-3729671 και  την κα. Ε. Λιβανίου - τηλ. 210-3729519

                  

                                          Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                               

                                                                                    ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            

Συν/να : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
Τεχνικές προδιαγραφές – όροι –φύλλο συμμόρφωσης 
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Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αντικείμενο
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 19.600,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.304,00€ 
συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) συντάσσονται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για κλιματισμό (ψύξη / θέρμανση) σε κτίρια στην πόλη της Αθήνας. Η 
συνολική προϋπολογισθείσα ποσότητα ανέρχεται στα σαράντα (40) κλιματιστικά μηχανήματα 
ψυκτικής ισχύς 12.000 BTU/h. 
Το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για κάθε τεμάχιο καλύπτει α) μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 
του κλιματιστικού β) εργατικά, υλικά, μικροϋλικά, μήκος σωληνώσεων έως 7 μ. (από εσωτερική σε 
εξωτερική μονάδα) γ) αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος μηχανήματος και αποκομιδή σε νόμιμο χώρο 
ανακύκλωσης συσκευών δ) δύο (2) συντηρήσεις το χρόνο για όλη τη περίοδο της εγγύησης..
Οι προσφέροντες θα δώσουν τιμή η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω.
Σκοπιμότητα
Στα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα 
διαφόρων τύπων και μεγεθών. Στους χώρους των γραφείων όπου οι ανάγκες σε κλιματισμό 
καλύπτονται από κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split), έχει δημιουργηθεί η ανάγκη 
σταδιακής αντικατάστασής τους.
Οι λόγοι που επιβάλλουν την αντικατάστασή τους είναι: είτε διότι έχουν παρουσιάσει βλάβη και η 
επισκευή τους είναι οικονομικά ασύμφορη είτε λόγω παλαιότητας και μειωμένης απόδοσης, είτε λόγω 
αδυναμίας εύρεσης φρέον, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ SERVER ROOM ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ.
Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις χώρων γραφείων που λόγω αλλαγής χρήσεως και εσωτερικών 
μετατροπών στη διαρρύθμισή τους, είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος το 
οποίο θα λειτουργεί προσθετικά στην υπάρχουσα εγκατάσταση κλιματισμού του κτιρίου. 
Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή 
λειτουργία των κλιματιστικών. 
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
Πιστοποίηση υλικών
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα 
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προσφερόμενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει απαραίτητα ISO 9001:2015 και θα κατατεθεί το αντίστοιχο 
αντίγραφο του πιστοποιητικού. 
Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα είναι 
πιστοποιημένα από Ελληνικό φορέα ή από επίσημο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης. 
Πιστοποιητικά και prospectus (από τους κατασκευαστικούς οίκους) των προσφερόμενων μηχανημάτων 
θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόμενο κλιματιστικό μηχάνημα.
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
1. Κανονισμοί. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολό τους, τις Εθνικές 

Προδιαγραφές (πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ.) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ελέγχου και θα 
είναι κατασκευασμένα (πιστοποιημένα) σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

2. Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα αυτής.

3. Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (Κλιματιστικά μηχανήματα 
γενικής χρήσης) θα τοποθετηθούν σε χώρους γραφείων Κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Η 
ψυκτική ισχύς αυτών θα είναι 12.000 BTU/h (3,52 KW).

4. Αξιολόγηση των προσφορών – κριτήριο ανάθεσης. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για 
χρονική περίοδο μέχρι την 31/12/2020 χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος 
του e-ΕΦΚΑ ή της αλλαγής των προσφερόμενων μηχανημάτων. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Παραγγελία - Παράδοση – Παραλαβή
Παραγγελία
Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου 
στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Τα κτίρια και τα ακριβή σημεία τοποθέτησης αυτών θα 
υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
Στο ανάδοχο θα δίνεται έγγραφη παραγγελία (ως συνημμένο υπόδειγμα) από την αρμόδια 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι παραγγελίες μπορούν να δοθούν στον Ανάδοχο αρχής γενομένης της επόμενης της 
ημερομηνίας γνωστοποίησης σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραγγελθέντα είδη σε πλήρη λειτουργία (προμήθεια και 
εγκατάσταση νέου, αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού) εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
της/των παραγγελίας/ιών. 
Στην περίπτωση που ζητούνται παραπάνω από δέκα (10) τεμάχια, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδίδει σε πλήρη λειτουργία (προμήθεια και εγκατάσταση νέου, αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού) 
δέκα (10) τεμάχια κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) ημέρες χωρίς κενά χρονικά διαστήματα, έως ότου 
παραδοθεί το σύνολο των παραγγελιών. 
Η παραγγελία και παράδοση της συνολικής ποσότητας των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνει 
τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
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Η τμηματική παραγγελία των μηχανημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της  και μέχρι την ολοκλήρωση της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας για το σύνολο των κλιματιστικών μηχανημάτων

Παράδοση - παραλαβή
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει τμηματικά τα κλιματιστικά μηχανήματα σε μονάδες του e-
ΕΦΚΑ, που θα του υποδειχτούν εγγράφως, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία.
Η δαπάνη μεταφοράς, εκφόρτωσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων βαρύνει εξ’ 
ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Σε κάθε υπηρεσία που πρόκειται να τοποθετηθεί συσκευή κλιματισμού θα οριστεί Τριμελής Επιτροπή 
παραλαβής, από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.
Με κάθε παράδοση μηχανημάτων ο ανάδοχος θα εκδίδει δελτίο αποστολής. Στο δελτίο αποστολής θα 
αναγράφεται ο τύπος του μηχανήματος, η ποσότητα των παραδομένων κλιματιστικών μηχανημάτων 
και το κτίριο στο οποίο εγκαταστάθηκαν, η τιμή μονάδας, το ΦΠΑ και η τελική αξία. Το εν λόγω 
παραστατικό θα φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου/ων-μέλους/ων της Επιτροπής που το παρέλαβε 
και του αρμοδίου για την παράδοση καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που έγινε η παράδοση.
Θα γίνει επίδειξη της χρήσης του μηχανήματος σε 2 τουλάχιστον χρήστες – υπαλλήλους της μονάδας 
στην οποία εγκαθίσταται.
Εν συνεχεία η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκάστοτε Οργανικής Μονάδας θα προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (ως συνημμένο υπόδειγμα) και θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής 
σύμβασης 
Το ανωτέρω πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα διαβιβαστεί αρμοδίως, μαζί 
με το πρωτότυπο δελτίο αποστολής, στη Δ/νση Προμηθειών του e-ΕΦΚΑ.
Η ίδια Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής θα είναι επίσης αρμόδια για την παραλαβή των 4 – 
συνολικά – εργασιών συντήρησης (για τα 2 χρόνια) ανά κλιματιστικό και των τυχόν εργασιών 
επισκευής που θα χρειαστούν.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεπής εκτέλεση των εργασιών αυτών, μετά την πληρωμή του 
αναδόχου θα παρακρατείται για τα 2 αυτά έτη το 30% της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης που θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Εγχειρίδιο χρήσης (user manual) στα Ελληνικά, για όλους τους τύπους και μοντέλα των 
προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων, θα κατατεθούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-
ΕΦΚΑ κατά την πρώτη τμηματική πληρωμή.
Εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και part-list ανταλλακτικών στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά, για 
όλους τους τύπους και μοντέλα των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων, θα κατατεθούν στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ κατά την πρώτη τμηματική πληρωμή.
Πληρωμή
Ο Ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να προσκομίσει το πρωτότυπο Τιμολόγιο των 
κλιματιστικών μηχανημάτων που τοποθέτησε ανά κτίριο. Θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο ανά κτίριο-
υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Στο παραστατικό θα αναφέρονται αναλυτικά:
 κτίριο και χώρος τοποθέτησης, 
 μοντέλο, τύπος, ψυκτική ισχύς, s/n εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας, 
 ημερομηνία εγκατάστασης, 
 Η τιμή μονάδας, το ΦΠΑ και η τελική αξία.

Το εν λόγω παραστατικό θα φέρει την υπογραφή του αρμοδίου για την εταιρία και θα κατατίθεται με 
επιστολή της εταιρίας στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών.

Τεχνική Περιγραφή
Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 12.000 BTU/h, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, για 
εγκατάσταση εντός Αττικής.

Α/
Α

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση Απάντησ
η

Παραπομπή

1 Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus, manuals κτλ.) στην Ελληνική 
γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα 
οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική 
προσφορά.
Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά 
φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή 
σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας 
εταιρείας.

ΝΑΙ

2 Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόντα 

ΝΑΙ
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ανακατασκευής. Επί πλέον κάθε προσφερόμενος 
τύπος κλιματιστικού θα πρέπει να είναι 
κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το 
πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του. 
Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί 
δήλωση του κατασκευαστή, όπου θα βεβαιώνεται 
ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην 
αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 

3 Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι 
διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση 
σε τοίχο. Επομένως θα αποτελούνται από την 
εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα και θα 
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας. 

ΝΑΙ

4 Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για 
υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία 
και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΝΑΙ

5 Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν σε κλιματιστικά 
μηχανήματα που προορίζονται να εξυπηρετήσουν 
χώρους γραφείων σε κτίρια όπου στεγάζονται 
Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αττική.

ΝΑΙ

6 Ο προμηθευτής για κάθε τύπο προσφερόμενου 
κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να δηλώσει το 
εργοστάσιο κατασκευής τους, τη χώρα προέλευσης, 
την εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών 
και το μοντέλο αυτών. 

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7 Τάση ρεύματος / φάσεις / συχνότητα: 
230 VAC / μονοφασικό / 50 Hz

ΝΑΙ

8 Διαιρούμενα κλιματιστικά μηχανήματα (split) ΝΑΙ

9 Ψυκτική ισχύς: 12.000 BTU/h (3,52 KW) ΝΑΙ

10 Επίτοιχης τοποθέτησης ΝΑΙ

11 Ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, στη (Ψ) 
ψύξη και στη (Θ) θέρμανση (Ψ/Θ μεσαίας ζώνης)

ΝΑΙ

12 Λειτουργία ψύξης / θέρμανσης ΝΑΙ

13 Σύγχρονου ψυκτικού μέσου, μηδενικού O.D.P. ΝΑΙ
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(Ozone Depletion Potential)

14 Η εσωτερική μονάδα να διαθέτει αφαιρέσιμα και 
πλυνόμενα φίλτρα καθαρισμού του αέρα για τη 
συγκράτηση σκόνης, μικροσωματιδίων, με 
προστασία ενάντια στη μούχλα και της ανάπτυξης 
μικροοργανισμών.

ΝΑΙ

15 Τεχνολογίας INVERTER ΝΑΙ

16 24-ωρος προγραμματισμός λειτουργίας ΝΑΙ

17 Απομνημόνευση των επιθυμητών ρυθμίσεων του 
χρήστη.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

19 Λειτουργία σε θέρμανση και με χαμηλή εξωτερική 
θερμοκρασία (μικρότερη ή ίση των 0οC)

ΝΑΙ

20 Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής 
ισχύος) ≤ 65dB(A) για το εσωτερικό και το 
εξωτερικό μηχάνημα

ΝΑΙ

21 Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) 
κατά την ψύξη ≥ 5,6

ΝΑΙ

22 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη 
θέρμανση ≥ 4,0 

ΝΑΙ

23 Τηλεχειριστήριο με βάση επιτοίχιας στήριξης ΝΑΙ

24 Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου 
πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

ΝΑΙ

25 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του 
εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της 
ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη 
λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία 
παγετού. 

ΝΑΙ

26 Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή 
έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών 
του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της 
τάσης του ρεύματος.

ΝΑΙ

27 Εγκατάσταση των προσφερόμενων 
κλιματιστικών μηχανημάτων εντός Αττικής 

ΝΑΙ
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σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

28 Επιτόπια τεχνική υποστήριξη για την άρση βλαβών 
όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων από τον 
Προσφέρων για όλο το χρονικό διάστημα της 
προσφερόμενης εγγύησης.

ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

29 Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών 
μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 
ISO 9001:2015.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 
να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

30 Ο προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων 
πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 
14001 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 
να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ

31 Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρουν 
σήμανση CE. Απαιτείται η υποβολή της δήλωσης 
συμμόρφωσης CE με την τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ

32 Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(Ν.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 
202/96/Ε.C.) και να υποβάλει με την τεχνική 
προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως 
παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), 
σύμφωνα με τους ορισμούς στο προαναφερόμενο 
νομικό πλαίσιο, τότε στη τεχνική του προσφορά 
δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και 
υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού.

ΝΑΙ
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33 Η ψυκτική και θερμική ισχύς των προσφερόμενων 
κλιματιστικών μηχανημάτων θα πιστοποιείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης 
EUROVENT. (EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION)
Ο προμηθευτής θα καταθέσει με την τεχνική 
προσφορά, το σχετικό πιστοποιητικό της EUROVENT 
για κάθε κατηγορία κλιματιστικού μηχανήματος που 
θα προσφέρει.

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

34 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η 
εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλομένης σε κακό χειρισμό, ο 
υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις παρακάτω 
εγγυήσεις:

ΝΑΙ

35 Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας: ≥ 2 έτη. 
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη 
ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των 
εξαρτημάτων.

ΝΑΙ

36 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών: ≥ 10 έτη
Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.

ΝΑΙ

37 Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι 
βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στο σημείο 
εγκατάστασης.

ΝΑΙ

38 Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα παρέχονται 
δωρεάν συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, 
αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό, κλπ). 

ΝΑΙ

39 Ο χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης ορίζεται σε ΝΑΙ
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είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να δηλώσει τον 
τηλεφωνικό αριθμό με τον οποίο θα παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για την άρση βλαβών για όλη τη χρονική 
διάρκεια της εγγύησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες των Οργανικών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ (8h/24h 
– 5days/week).
Εναλλακτικά μπορεί να δηλώσει τον τηλεφωνικό 
αριθμό φαξ στον οποίο θα αναγγέλλεται η βλάβη 
ενός κλιματιστικού μηχανήματος καθώς και το είδος 
αυτής.

40 Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος 
ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη 
εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ΄ 
αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως 
εταιρεία.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

41 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης που πρέπει να 
είναι μικρότερος από πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες.

ΝΑΙ

42 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, 
τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά 
μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση 
που κατά την εγκατάσταση από τον προμηθευτή το 
μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 
τρείς (3) ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο 
καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.

ΝΑΙ

43 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών 
μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από 
πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. Ο 
προμηθευτής θα πρέπει με την τεχνική του 
προσφορά να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΝΑΙ

44 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και 
της εξωτερικής μονάδας του μηχανήματος θα γίνει 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σε 

ΝΑΙ
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σημεία που θα υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια 
οργανική μονάδα της Υπηρεσίας (π.χ. Τεχνική 
Υπηρεσία, Διοικητική Μέριμνα κλπ), έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και 
απόδοση του μηχανήματος. Επίσης η εξωτερική 
μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο 
και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό του κτιρίου 
και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν 
κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.

45 Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών 
μηχανημάτων θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου 
με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση, βαμμένη με 
αντισκωριακή βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και 
μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό.

ΝΑΙ

46 Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση των 
μηχανημάτων θα μεριμνά ώστε η εγκατάσταση του 
μηχανήματος να έχει το καλύτερο δυνατό αισθητικό 
αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στην αποκατάσταση των οπών εξωτερικά και 
εσωτερικά.

ΝΑΙ

47 Πριν την εγκατάσταση του καινούργιου 
κλιματιστικού μηχανήματος ο ανάδοχος υποχρεούται 
να απεγκαταστήσει το αποσυρόμενο κλιματιστικό 
μηχάνημα που αντικαθίσταται. Επίσης υποχρεούται 
να το μεταφέρει σε χώρο εντός του κτιρίου που θα 
του υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική 
μονάδα της Υπηρεσίας (πχ Τεχνική Υπηρεσία, 
Διοικητική Μέριμνα κλπ) ή να φροντίσει για την 
αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης 
συσκευών.

ΝΑΙ

48 Στο κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται:
 Η βάση στήριξης του εξωτερικού 

μηχανήματος.
 Η βάση στήριξης του εσωτερικού 

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΟΙΗ46ΜΑΠΣ-ΝΞΗ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6db073ae667b818c40f532 στις 29/09/20 09:04
17

μηχανήματος.
 Το απαραίτητο ψυκτικό υγρό για τη 

λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος.
 Τα υλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση 

της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα 
για μεταξύ τους απόσταση έως 7μ. 
(12.000btu) (όπως χαλκοσωλήνες, 
μονώσεις αυτών, ψυκτικό υγρό, καλώδια 
ρεύματος για την ηλεκτρολογική σύνδεση 
των δύο μερών του μηχανήματος και τη 
σύνδεση με ρευματολήπτη 230 VAC, 
διακοσμητική ταινία επικάλυψης αυτών, 
σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, 
στερέωση βάσης τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο).

 Εργατικά (εγκατάσταση κλιματιστικού 
μηχανήματος και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία).

 Η αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού 
μηχανήματος εάν το νέο τοποθετείται προς 
αντικατάσταση του παλαιού υπάρχοντος 
μηχανήματος και η αποκομιδή του σε νόμιμο 
χώρο ανακύκλωσης συσκευών.

 Επίδειξη λειτουργίας και δυνατοτήτων του 
μηχανήματος σε δύο (2) υπαλλήλους της 
Οργανικής Μονάδας.

 Οδηγίες χρήσης του μηχανήματος στα 
Ελληνικά, σε έντυπη μορφή, που θα 
περιλαμβάνουν και πίνακα με όλους τους 
πιθανούς κωδικούς σφαλμάτων (Error 
Codes) και οδηγίες για τις ενέργειες του 
χρήστη προς αποκατάσταση της βλάβης.

49 Οι εργασίες μεταφοράς, παράδοσης και 
εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων, 
καθώς και οι εργασίες απεγκατάστασης του 
αποσυρόμενου μηχανήματος που αντικαθίσταται, η 
μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ
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ή η αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης 
συσκευών, καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για 
τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
προμηθευτή.

Στη Στήλη «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με 
την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των ειδών, που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 
απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το 
σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 12.000 BTU/h, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, για 
εγκατάσταση εντός Αττικής.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(SPLIT) ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12.000 BTU/h.
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1) Το κόστος εγκατάστασης (υλικά & εργασία) έως και 

7 μέτρα μήκος σωληνώσεων μεταξύ εσωτερικού -
εξωτερικού μηχανήματος (κατά μέσο όρο), 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

2) Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στα σημεία 
εγκατάστασης 

3) Επίδειξη λειτουργίας στους χρήστες
4) Παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
5) Αποξήλωση υπάρχοντος κλιματιστικού και 

μεταφορά του σε χώρο εντός του κτιρίου ή η 
αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης 
συσκευών.

40 ΤΕΜ 490,00 19.600,00

ΣΥΝΟΛΟ: 19.600,00
ΦΠΑ 24%: 4.704,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%: 24.304,00

Συνολική δαπάνη:

Κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση σαράντα (40) τμχ. κλιματιστικών μηχανημάτων,

19.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 24.304,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Πίνακες Οικονομικής προσφοράς

Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 12.000 BTU/h, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, για 
εγκατάσταση εντός Αττικής.

Η κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς θα γίνει με βάση τη μικρότερη τιμή.
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ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(SPLIT) ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12.000 BTU/h.
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1) Το κόστος εγκατάστασης (υλικά & εργασία) έως και 

7 μέτρα μήκος σωληνώσεων μεταξύ εσωτερικού - 
εξωτερικού μηχανήματος (κατά μέσο όρο), 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

2) Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στα σημεία 
εγκατάστασης 

3) Επίδειξη λειτουργίας στους χρήστες
4) Παράδοση σε πλήρη λειτουργία
5) Αποξήλωση υπάρχοντος κλιματιστικού και 

μεταφορά του σε χώρο εντός του κτιρίου ή η 
αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης 
συσκευών.

40 ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ: 
ΦΠΑ 24%: 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%: 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 19
Ταχ. Κώδικας: 10679, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 
e-mail: tm.syntirisis@efka.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Εταιρία ……………….. (ανάδοχος)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Διεύθυνση Προμηθειών
2) Υπηρεσία που θα παραδοθούν

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της από __________ σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα σε εσάς και τον e-ΕΦΚΑ, 
παρακαλούμε εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της παρούσας παραγγελίας κλιματιστικών 
μηχανημάτων (η παραλαβή πιστοποιείται από το fax) να παραδώσετε και να εγκαταστήσετε τα κάτωθι 
κλιματιστικά μηχανήματα, στο ακίνητο του e-ΕΦΚΑ:
Στη Υπηρεσία: …………………….
Στη Διεύθυνση (οδό) : ……………………..
Στον όροφο: …………………………
Στο σημείο: …………..………………
Τηλ. επικοινωνίας: ………………………

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

Μ.Μ
.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12.000 BTU/h.

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ: 
ΦΠΑ 24%: 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%: 

Για λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις επί της παραγγελίας ή/και της παράδοσης των μηχανημάτων, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ. ………………………, υπάλληλο της Υπηρεσίας 
………………, τηλ.: ………………….

Ο αρμόδιος υπάλληλος 
του τμήματος συντήρησης

………………………….

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΑΚΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ

Σήμερα, .…/.…/2020, ημέρα ………….., η Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ……………… απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας / Τοπικής 
Διεύθυνσης …………….. e-ΕΦΚΑ, και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας / 
Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ:

 ……………………………..………, πρόεδρος της Επιτροπής, 
 ……………………………..………, μέλος της Επιτροπής.
 ……………………………..………, μέλος της Επιτροπής.

αφού έλαβε υπόψη:
1) Την από ………….. Σύμβαση
2) Την από ………..…… έντυπη Παραγγελία κλιματιστικού/ών μηχανήματος/ων
3) Τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων μηχανημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

σύμβασης και των παραγγελιών
4) Το υπ. αρ. …………. Δελτίο Αποστολής με το οποίο παραδόθηκε το κλιματιστικό/ά μηχάνημα/τα
5) Ότι το/τα μηχάνημα/τα τέθηκαν σε λειτουργία
6) Την επίδειξη λειτουργίας των μηχανημάτων που έγινε από τον προμηθευτή

Π Ρ Ο Ε Β Η
στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του/των μηχανημάτος/ων (ποσότητα, μάρκα, τύπος) στα 
πλαίσια των ανωτέρω.
(Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις ελλείψεις που παρουσιάζονται και να προτείνει την παράδοση ή μη 
των μηχανημάτων ή να υποδείξουν στον προμηθευτή τις ελλείψεις τους και να τον καλέσουν να 
προσαρμοστεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις) 
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Η Επιτροπή παραλαβής
Ο πρόεδρος Τα Μέλη

…………………………….. ……………………………..

……………………………..
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