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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Συμβούλιο πραγματοποιεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και ζητά προσφορές 

για την «Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση 25 συστημάτων κλιματισμού 

διαιρεμένου τύπου (split units) για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας».  

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 14/2021  

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση 25 

συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου 

τύπου (split units) για τις ανάγκες του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας.  

2.3 Εκτιμώμενη Αξία 
Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€25.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α  

2.4 Χρηματοδότηση 
Από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας.  

2.5 Διαδικασία διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία. 

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου 
ότι ικανοποιεί  τις προδιαγραφές και 
όρους του παρόντος εγγράφου. 

2.7 Αναθέτοντας Φορέας 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

2.8 Αρμόδιος Λειτουργός  

Ροδούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη 
Προσφορών και Προμηθειών  
Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 
Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 
22698200 
Ηλ.διεύθυνση: r.athanasiou@wbn.org.cy 

2.9 
Τόπος και τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Αποστολή των εγγράφων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών 
φορέων. 

2.10 
Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 12:00 

2.11 Τόπος υποβολής Προσφορών 

Γραφεία του Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στο ισόγειο 
στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 
Στρόβολος.  
 
Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών θα 
τοποθετούνται στο κιβώτιο προφορών 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

που βρίσκεται στο Γραφείο αρ.105 στον 
πρώτο όροφο. 
 
Λόγω ότι πραγματοποιούνται εργασίες 
ανακαίνισης στο κτίριο, παρακαλούνται οι 
οικονομικοί φορείς όπως πριν την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων επικοινωνούν έγκαιρα στο 
τηλέφωνο 22698143. 

2.12 
Δέσμευση μη Απόσυρσης της 
Προσφοράς 

 
Δεν εφαρμόζεται 
 

2.13 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 

2.14 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς 
Ελληνική  
 

2.15 Νόμισμα Προσφοράς 
Ευρώ 
 

2.16 
Εκτιμώμενη ημερομηνία 
γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων 

Το αργότερο ένας (1) μήνας από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 

2.17 Χρόνος παράδοσης 

Εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημερομηνία αποστολής της 

επιστολής αποδοχής. 

2.18 Τόπος παράδοσης 

Στο ισόγειο των Γραφείων του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 

84 στον Στρόβολο. 

2.19 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα 

περιλαμβάνει: το Έντυπο 1 “Tεχνική 

Προσφορά” και το Έντυπο 2 “Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς”. 

2.20 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

Εγγύηση καλής λειτουργίας ποσοστού 

ύψους 3% της συμβατικής αξίας με ισχύ 

για δύο χρόνια (Βλ.Έντυπο 3). 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Αντικείμενο  

1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η «Προμήθεια, μεταφορά και 

παράδοση 25 συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split units) για τις 

ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας» για αντικατάσταση των 

υφιστάμενων συσκευών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων 

παρουσιάζονται στο Μέρος Β των εγγράφων του διαγωνισμού. 

2. Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή 

εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά 
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κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της 

Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

3.2 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης  

1. Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων είναι το ισόγειο των γραφείων 

του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 

Στρόβολος. 

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα συστήματα κλιματισμού εντός εφτά (7) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

προσφοράς. 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο 

σημείο 2.13. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο Αναθέτοντας 

Φορέας θα απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος 

των προσφορών, για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Σε περίπτωση μη γραπτής αποδοχής, οι προσφορές τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

5.ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη 

προθεσμία Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.10.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 

2.11, είτε αποστέλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από 

τον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. 

5.2Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με 

την παράγραφο 5.3 πιο κάτω. 

2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα Φορέα. 

• Ο αριθμός διαγωνισμού. 

• Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

5.3Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο: 
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Α. Την Τεχνική Προσφορά η οποία περιλαμβάνει:  

• Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1)  

• Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα.  

• Δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους 

κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προτεινόμενο προϊόν (για προϊόντα που 

κατασκευάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε.). Στην δήλωση να συμπεριλαμβάνεται 

δέσμευση του προσφέροντα ότι θα παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα, πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις 

πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστικό 

οίκο.  

Β.  Την Οικονομική Προσφορά, που περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την 

εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, και συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα (Έντυπο 2). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο 

τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν 

επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα 

προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα 

επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών 

ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άμεσα μετά την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε 

ειδικό έντυπο.  

Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στον έλεγχο των Τεχνικών 

Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

Αντικειμένου της Σύμβασης. 

2. Για τις αποδεκτές προσφορές το Αρμόδιο Όργανο προχωρεί στην αξιολόγηση των 

Οικονομικών προσφορών τους.  

3. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να ζητά από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση 

ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή 

υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους 

πληροφορίες ή δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στον Αναθέτοντα Φορέα, μέσα 
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σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα 

είναι μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο 

Αξιολόγησης θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα 

σειρά της προσφερόμενης τιμής. 

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και του Αναθέτοντα 

Φορέα να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον 

Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή, η επιλογή 

του Αναδόχου από τον Αναθέτοντα Φορέα θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία 

της κλήρωσης. 

 

7.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την 

Απόφαση Ανάθεσης και τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους 

λόγους αυτής. 

2. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους 

Προσφέροντες.  

7.3 Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των 

Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση του Αναθέτοντα 

Φορέα, τους οποίους γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες. 

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να 

αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας,  

β. όταν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές 

προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ 

αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται 

να είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα 

να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,  

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν 

διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι 

πλέον αναγκαίο,  
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ε.  όταν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις 

σε περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της 

σύμβασης, ή 

στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο 

το Αρμόδιο Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο.  

 
7.4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 

1. Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει να καλύπτει το 3% της 

συμβατικής τιμής. 

2. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με το Έντυπο 3. 

3. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο ένα μήνα μετά τη λήξη 

της χρονικής περιόδου εγγύησης, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Αναθέτοντα 

Φορέα, σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις συμβατικές 

υποχρεώσεις του.  

4. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή 

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα 

με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

5. Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ατελειών ή ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης, ο Αναθέτοντας Φορέας θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο ο 

οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών των ατελειών ή ελαττωμάτων, 

ακόμη και με αντικατάσταση των προϊόντων στα οποία εμφανίζονται ατέλειες ή 

ελαττώματα, σε χρόνο που θα συμφωνείται κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει 

τις είκοσι (20) ημέρες.  

6. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αποκαταστήσει έγκαιρα τέτοιες ατέλειες 

ή ελαττώματα Ο Αναθέτων Φορέας δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική 

κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

 

7.5 Λοιπές Εγγυήσεις με Γραπτή δήλωση 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τα μηχανήματα που θα προμηθεύσει τουλάχιστον για ένα 

έτος για ολόκληρο το μηχάνημα και τρία χρόνια για τον συμπιεστή, από την 

ημερομηνία εγκατάστασής του. 

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ή όρο ελαττωματικά 

εξαρτήματα, υλικά ή συσκευές που θα αντικαθίστανται χωρίς επιβάρυνση για τον 

πελάτη. 

Η εγγύηση για κάθε εξάρτημα, υλικό ή συσκευή που αντικαθίσταται στην περίοδο 

εγγύησης θα παρατείνεται για ακόμα ένα χρόνο από την ημέρα της αντικατάστασης. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει μονάδες κλιματισμού του τύπου και μεγέθους όπως 

παρουσιάζονται στους πίνακες μηχανημάτων.  

Ποιότητα Υλικών. 

 

Όλα τα υλικά, εξαρτήματα, συσκευές και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

καινούργια άριστης ποιότητας και θα πρέπει να συνάδουν με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές.  Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει απαραίτητα να 

φέρουν την σφραγίδα έγκρισης C.E. και EUROVENT. 

Τεχνικές Πληροφορίες. 

 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με ολοκληρωμένες πληροφορίες, στοιχεία, 

χαρακτηριστικά, καταλόγους κλπ. όλων των μηχανημάτων που προσφέρονται. 

Ασφάλεια και Υγεία 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι ενήμερος και να τηρεί την ισχύουσα Νομοθεσία και τους 

Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος 1996&2002, ΚΔΠ172/2002 και 

τροποποιητικοί κανονισμοί 2020-2021), όσον αφορά τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στον χώρο εργασίας και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή εκτέλεση 

των εργασιών προς αποφυγή ατυχημάτων. 

 

Ζημιές 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής κατά την εκτέλεση των εργασιών προξενήσει 

οποιανδήποτε ζημιά στην περιουσία της του Εργοδότη, τότε ο Εργοδότης θα προβεί 

άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών και όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Τα έξοδα θα αποκοπούν από τα οφειλόμενα ποσά προς τον Προμηθευτή. 

 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Ο Προμηθευτής (Ανάδοχος) θα πρέπει να έχει Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και 

Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου για οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό ή 

οποιαδήποτε σειρά περιστατικών για το ποσό των €100.000,00. 

 

2.ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (Split Units) 

Όλες οι κλιματιστικές μονάδες θα έχουν συμπιεστές inverter driven και θα διαθέτουν 

ελάχιστους εποχιακούς βαθμούς απόδοσης (SEER & SCOP* σύμφωνα με το πρότυπο 

EN14825) ως εξής: 

1. Μονάδες τύπου Τοίχου (Wall Mounted): SEER≥6.1 & SCOP≥4.0 

2. Μονάδες Concealed Floor Standing: SEER≥5.5 & SCOP≥3.5 

Όλες οι μονάδες κλιματισμού θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά CE & 

EUROVENT τα οποία να επισυναφτούν στην προσφορά. 

*SCOP at average zone (Strasbourg) 
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Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι τύπου και απόδοσης σύμφωνα με τους πίνακες της 

μελέτης. Η κάθε εσωτερική μονάδα να είναι χαμηλής στάθμης θορύβου τύπου όπως 

φαίνεται στους πίνακες μηχανημάτων. 

  

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα ελέγχεται από ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο. Οι 

μονάδες τύπου Τοίχου θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο, ενώ οι μονάδες τύπου 

Concealed Floor Standing, ενσύρματο. Κάθε χειριστήριο ελέγχου θα δίνει την 

δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας, της ταχύτητας του αεριστήρα, της κατεύθυνσης 

ροής του αέρα, κλπ. 

 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα αποτελείται από τον εξατμιστή αποτελούμενο από 

αλουμίνια πτερύγια συνδεδεμένα σε χάλκινες σωλήνες για λειτουργία με ψυκτικό μέσο 

R32 και έναν αθόρυβο ανεμιστήρα φυγοκεντρικού τύπου δυνατότητας εναλλαγής 

τουλάχιστον τριών ταχυτήτων. Θα διαθέτει επίσης ταψί συλλογής συμπυκνωμάτων με 

αντιδιαβρωτική προστασία, το οποίο θα συνδέεται με σωλήνα συμπυκνωμάτων 

κατάλληλης διαμέτρου (20mm, 25mm ή 30mm) για επαρκή εκκένωση. Το ταψί θα 

πρέπει να είναι επενδυμένο με πολυστερίνη. 

 

Οι αποδόσεις των μονάδων (βλέπε πίνακες) θα πρέπει να επιτυγχάνονται σύμφωνα με 

τις πιο κάτω καιρικές συνθήκες: 

Ψύξη: εξωτερική θερμοκρασία 35ºCDB, θερμοκρασία χώρου 19ºC WB 

Θέρμανση: εξωτερική θερμοκρασία 6ºC WB, θερμοκρασία χώρου 21ºCDB  

Κάθε εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα αέρα, τα 

οποία θα αφαιρούνται για καθαρισμό και συντήρηση της μονάδας.  

 

Εξωτερική Κλιματιστική Μονάδα (Compressor) 

Η κάθε εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα είναι τύπου αντλία θερμότητας (Heat Pump).  

Κάθε εξωτερική μονάδα θα συνδέεται με την εσωτερική μονάδα μέσω χάλκινων 

θερμομονωμένων σωληνώσεων στις διαστάσεις που καθορίζονται από τον 

κατασκευαστή. Η επιτρεπόμενη απόσταση των σωληνώσεων και υψομετρική 

διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 15 μέτρα και 10 μέτρα αντίστοιχα. 

 

Η κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει συμπιεστή τύπου reciprocating ή rotary, inverter 

driven, ψυκτικού μέσου R32, που θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα καθυστέρησης της 

εκκίνησης 3 λεπτών, crankcase heater, liquid line low Pressurestat, suction line 

accumulator, pressure relief device, built-in local isolator κτλ. 

 

Ο συμπιεστής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εσωτερικά αντικραδασμικά 

στηρίγματα τύπου ελατηρίου και θα διαθέτει gas discharge muffler.  

 

Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να διαθέτη εργοστασιακή λίπανση και κατάλληλη στήριξη για 

απόσβεση των κραδασμών.  
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Ο συμπυκνωτής θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού με  πτερύγια 

αλουμινίου με προστασία ενάντια στην οξείδωση. 

 

Κάθε εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση, και θα 

έχει δυνατότητα λειτουργίας για τις ακόλουθες εξωτερικές καιρικές συνθήκες: 

Ψύξη: -5ºC DB μέχρι +46ºC DB  

Θέρμανση: -15ºC WB  μέχρι +20ºC WB 

 

Το κέλυφος κάθε εξωτερικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από φύλλα χάλυβα, 

κατάλληλα βαμμένα έτσι ώστε να διαθέτουν προστασία έναντι της διάβρωσης και των 

καιρικών συνθηκών.  Θα αποτελείται επίσης από αποσπώμενα τμήματα για σκοπούς 

ελέγχου και συντήρησης της μονάδας. 
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3.ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 3.1: Νέα Μηχανήματα Κλιματισμού Ισογείου και 1ου ορόφου – Split Units  

Α/Α 
Χώρος Τοποθέ-

τησης 
Τύπος 

Ψυκτι

κό 

Φορτί

ο  KW 

Ροή 

Αέρα 

Ψηλή 

Ταχ. l/s 

Θόρυβος*

* Χαμηλ. 

Ταχ. dBA 

Ηλεκτρ-

ικό 

Φορτίο* 

KW 

Εξ. Μονάδα 

Ισόγειο 

IU-04 Server 
Wall 

Mounted 
2.5 180 30 0.7 OU-04 

IU-05 Server 
Wall 

Mounted 
2.5 180 30 0.7 OU-05 

1ος Όροφος 

IU-

F1.03 
Δακτυλογράφος 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.03 

IU-

F1.04 

Επιθεωρητής 

Λογαριασμών 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.04 

IU-

F1.05 

Αγορές και 

Προμήθειες 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.05 

IU-

F1.06 

Υπεύθυνος 

Αποθηκών 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.06 

IU-

F1.12 
Κλητήρας 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.12 

IU-

F1.13 

Λογαριασμοί 

Καταναλωτών 

Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F1.13 

IU-

F1.14 

Λογαριασμοί 

Καταναλωτών 

Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F1.14 

IU-

F1.16 
Ιατρός Εργασίας 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.16 

IU-

F1.17 

Εσωτερικός 

Έλεγχος 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.17 

IU-

F1.19 
Ταμίας 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F1.19 
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Πίνακας 3.2: Νέα Μηχανήματα Κλιματισμού 2ου ορόφου – Split Units  

Α/Α 
Χώρος 

Τοποθέτησης 
Τύπος 

Ψυκ

τικό 

Φορ

τίο  

KW 

Ροή 

Αέρα 

Ψηλή 

Ταχ. 

l/s 

Θόρυβος** 

Χαμηλ. 

Ταχ. dBA 

Ηλεκτρι

κό 

Φορτίο* 

KW 

Εξ. Μονάδα 

2ος Όροφος 

IU-F2.03 
Γραμματεία 

Διευθυντής 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F2.03 

IU-F2.04 
Υποδοχή -

Γραμματεία 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F2.04 

IU-F2.06 

Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Concealed 

Floor 

Standing 

5.6 270 35 1.5 OU- F2.06 

IU-F2.07 

Concealed 

Floor 

Standing 

5.6 270 35 1.5 OU- F2.07 

IU-F2.08 

Concealed 

Floor 

Standing 

5.6 270 35 1.5 OU- F2.08 

IU-F2.09 

Concealed 

Floor 

Standing 

5.6 270 35 1.5 OU- F2.09 

IU-F2.10 
Επεκτάσεις – 

Διαχωρισμοί 

Οικοπέδων - 

Σχεδιαστήριο 

Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F2.10 

IU-F2.11 
Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F2.11 

IU-F2.12 

Βοηθός 

Προϊστάμενος 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Wall 

Mounted 
3.5 200 30 0.9 OU- F2.12 

IU-F2.16 

Τηλεμετρήσεις 

– Διαχείριση 

Δικτύου 

Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F2.16 

IU-F2.17 Λειτουργός Wall 5.0 270 35 1.30 OU- F2.17 
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Υδατοπρομήθε

ιας 

Mounted 

IU-F2.18 
Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F2.18 

IU-F2.19 
Wall 

Mounted 
5.0 270 35 1.30 OU- F2.19 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού αρ.14/2021 και αφού έχουμε 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, 

αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της 

Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη Τεχνική Προσφορά μας και με 

την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση 

του αντικειμένου της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 

αναφέρεται στο Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει 

και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του  

Όνομα υπογράφοντος  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  

Ηλ.διεύθυνση υπογράφοντος  

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος  

Χώρα εγκατάστασης  

Διεύθυνση............................................................ Ταχ. Κιβ............................................................. 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)  

Ταχ. Κιβ. ............................................................  

Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................ 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  ........................................................................... 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) ........................................................................... 

Ημερομηνία ........................................................................... 

 
Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα 

στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Αρ.Διαγωνισμού: 14/2021 «Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση 25 

συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split units) για τις ανάγκες του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας» 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, 

αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της 

Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, 

για το συνολικό ποσό των € 

............................................................................................................................... 

(ολογράφως  

.......................................................................................................................................

.............Ευρώ και  ............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.  

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς. 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή 

που ορίζεται στο Άρθρο 2.13 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας 

δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της 

περιόδου αυτής. 

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή 

μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ – SPLIT UNITS (R32) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 2.5 KW 
2  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 3.5 KW 
11  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 5.0 KW 
8  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΥΠΟΥ CONCEALED FLOOR STANDING  

5.6 KW 

4  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 
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ENTYΠO 3 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Προς  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

Αξιότιμε Κύριε, 
 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................................................. 

Ημερομηνία λήξης ……………………………………………..* 

 

1. Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους 

....................................................., (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο Ανάδοχος") για την 

«Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση 25 συστημάτων κλιματισμού 

διαιρεμένου τύπου (split units) για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας» (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η Συμφωνία" με 

Ποσό Συμφωνίας .......................................... Ευρώ 

(ολογράφως..................................................................................................  Ευρώ και 

.....................................................σεντ), και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν για την 

παροχή εγγύησης για την καλή λειτουργία της προμήθειας αυτής για ποσό ίσο με 

ποσοστό τρία (3)% εφαρμοζόμενου επί του ποσού της Συμφωνίας, εμείς, το πιο κάτω 

υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για 

την πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε τροποποίησή της, με το παρόν έγγραφο, 

αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς 

αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο 

εντός 3 εργασίμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας, οποιοδήποτε ποσό θα 

απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού 

................................................................................................. Ευρώ 

(ολογράφως................................................................................................. Ευρώ  και 

.....................................................σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει 

αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή παραβιάσει οποιοδήποτε 

όρο της Συμφωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της 

εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται. 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία 

δυνατό να γίνει στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν θα μας 

απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια 

του παρόντος απόλυτα παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή 

να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, 

διόρθωση, ή διακανονισμό. 

3. Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την .................................. 

συμπεριλαμβανομένης και μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει 

οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της 

παρούσας Εγγύησης, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς 

είτε όχι, νοουμένου ότι δεν έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας. 
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4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων. 

              

                 Διατελούμε, 

 

 

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

 

{ Επικολλείστε 

εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: 

……………………………………………. 

 

 

  

*Σημείωση: Η εγγύηση θα ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης του 

εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


