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ΠΡΟΣ
Κάθε Ενδιαφερόµενο

Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης των
κλιµατιστικών µονάδων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, συνολικού προϋπολογισµού 4.900
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/ 27-12-2010).
3. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.».
4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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8. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
9. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 και
λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
10. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-12017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και
336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε
τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
11. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή
Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017).
12. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ
µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ».
13. Το αρ. 214358(1910)/3-5-2018 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης
της ΠΕ Ηµαθίας, σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων της ΠΕ Ηµαθίας
και των Περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας (∆/νση Α/θµιας Εκπαίδευσης, ∆/νση
Β/θµιας Εκπαίδευσης, ΚΕ∆∆Υ Ηµαθίας και Γραφεία Σχολικών Συµβούλων).
14. Την αρ. 528/2018 (Α∆Α: Ω65Ρ7ΛΛ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
15. Την µε α/α 1117 (Α∆ΑΜ: 18REQ002898984) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 1467 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωµών (ΚΑΕ 02.721.0869).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Να υποβάλουν προσφορά για το έργο της συντήρησης 140 κλιµατιστικών µονάδων της ΠΕ
Ηµαθίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας.
Προϋπολογισµός: 4.900 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, για το
σύνολο των κλιµατιστικών.
Οι απαιτούµενες εργασίες περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας.
Στη διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού από την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 73 (παρ. 1 και 2) και 74 του Ν. 4412/2016, και δραστηριοποιούνται στο
αντικείµενο της παρούσας.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και
την ένδειξη:
«Προσφορά για τη συντήρηση των κλιµατιστικών της ΠΕ Ηµαθίας, των ∆/νσεων Εκπαίδευσης, του
ΚΕ∆∆Υ και των Γραφείων Σχολικών Συµβούλων Ηµαθίας»
Με αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........../2018»
Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους:
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά
Εντός του φακέλου πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο
υποψήφιος δεν εµπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016.
Τα ποινικά µητρώα αφορούν:
(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014.
-

Για το απόσπασµα ποινικού µητρώου λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν
αναγράφεται, η χρονική διάρκεια των τριών (3) µηνών από την έκδοσή του.
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-

Για το πιστοποιητικό επιµελητηρίου, λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται,
η χρονική διάρκεια των έξι (6) µηνών από την έκδοσή του.

5. Επαγγελµατική Άδεια σύµφωνα µε την οποία ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα
συντήρησης κλιµατιστικών µονάδων.
Οικονοµική προσφορά
Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β της
παρούσας. Αναλυτικά, στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
1. Η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ
2. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ
3. Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η προσφερόµενη τιµή µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή
αποκλεισµού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισµό (4.900€). Η προσφορά
υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο.
Περιγραφή Εργασιών
 Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν κατόπιν εντολής και επίβλεψης των Υπηρεσιών
της ΠΕ Ηµαθίας.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον µηχανικό εξοπλισµό που απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών.
 Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν κλιµατιστικά τα οποία δεν λειτουργούν, δεν θα
συντηρηθούν και δεν θα υπολογιστούν στην αµοιβή του Αναδόχου.
 Για όσα κλιµατιστικά δεν είναι δυνατή η συντήρησή τους λόγω βλάβης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως (µε κατάθεση έκθεσης βλάβης) την αναθέτουσα
αρχή για το είδος της βλάβης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της επισκευής της.
 Πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε
επανέλεγχο των κλιµατιστικών µονάδων.

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, Υποδ/νση
Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι και την ∆ευτέρα, 14 Μαΐου
2018, ώρα 14:30 µ.µ.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας
(imathia.pkm.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ηµαθίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηµαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απαιτούµενες εργασίες συντήρησης
Οι απαιτούµενες εργασίες συντήρησης είναι οι κάτωθι:

1. Καθαρισµός των φίλτρων της εσωτερικής µονάδας.
2. Καθαρισµός του στοιχείου της εσωτερικής µονάδας µε ειδικό καθαριστικό υγρό ασφαλές για την
υγεία µας.
3. Καθαρισµός του στοιχείου της εξωτερικής µονάδας µε ισχυρό καθαριστικό υγρό.
4. Έλεγχος και καθαρισµός του δικτύου αποχέτευσης συµπυκνωµάτων.
5. Καθαρισµός της φτερωτής του εσωτερικού ανεµιστήρα και έλεγχος εδράνων.
6. Καθαρισµός της φτερωτής του εξωτερικού ανεµιστήρα και έλεγχος εδράνων.
7. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού µε ειδικό όργανο ανίχνευσης διαρροών.
8. Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού και συµπλήρωση εφόσον απαιτείται.
9. Αµπεροµέτρηση ρεύµατος λειτουργίας.
10. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας του συµπιεστή (θερµικοί διακόπτες)
11. Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Συντήρηση κλιµατιστικών

Μονάδα

Τιµή

Μέτρησης

Μονάδας

τεµάχια

Ποσότητα

Σύνολο

140

µονάδων
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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