Αριθμός μελέηης : 040 /2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ,
ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

CPV:

Κ.Α.:

42512200-0 : Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
45331220-4 : Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

10-7135.006 / 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

12.000,00 €

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

«Προμήθεια κλιμαηιζηικών»

Γήμος πάρηης

Περιετόμενα:
1.
2.
3.
4.

Σετνική περιγραθή
Προϋπολογιζμός
Σετνικές Προδιαγραθές
Διδική ζσγγραθή σποτρεώζεων

ΜΑΪΟ

2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια κλιμαηιζηικών»
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

CPV:

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ : 040 /2021

Κ.Α.:

10-7135.006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 12.000,00 €

42512200-0 : Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
45331220-4 : Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 12.000,00 € κε ην ΦΠΑ 24% πξνβιέπεηαη ε
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθώλ ζπζθεπώλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split) γηα ηελ
θάιπςε αλαγθώλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
Σα ππό πξνκήζεηα κεραλήκαηα ζα είλαη inverter (κεηαβαιόκελεο παξνρήο ηζρύνο),
δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split) κε εζσηεξηθή κνλάδα επίηνηρε.
Όια ηα κεραλήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ γηα ςύμε θαη γηα ζέξκαλζε.
πγθεθξηκέλα ζα γίλεη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη κεραλεκάησλ
Α/Α

ΕΙΔΟ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ
(ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΙΧΤ ΨΤΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΗ)

1.

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) inverter για ψύξη και
θέρμανση ονομαστικής ισχύος στην ψύξη 12000 Btu/h και
ονομαστικής ισχύος στη θέρμανση > 12000 Btu/h με εσωτερική
μονάδα επίτοιχη
Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) inverter για ψύξη και
θέρμανση ονομαστικής ισχύος στην ψύξη 18000 Btu/h και
ονομαστικής ισχύος στη θέρμανση > 18000 Btu/h με εσωτερική
μονάδα επίτοιχη
Εργασία εγκατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος ισχύος έως
15000 Btu/h σε κτίριο
Εργασία εγκατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος ισχύος έως
20000 Btu/h σε κτίριο

2.

3.
4.

ΣΕΜΑΧΙΑ

8

7

8
7

Β. Ννκνζεηηθό πιαίζην πξνκήζεηαο :


Ν.3463/2006.



Ν.3852/2010.



Ν.4412/2016

Γ. Η πίζησζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο: «Προμήθεια κλιμαηιζηικών » βαξύλεη ηνλ
Κ.Α. 10-7135.006 θαη είλαη εληαγκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2021.
Γ. Η πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηεί ζε 90 (ενενήνηα ) ημερολογιακές ημέρες από
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Δ. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθό + εξγαζία ηνπνζέηεζεο) είλαη:
9.677,42 € + 2.322,58 (Φ.Π.Α 24%) = 12.000,00 € , θαη παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζε
μερσξηζηό πίλαθα

Η ηνπνζέηεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζα γίλεη κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα
απνδεκησζεί μερσξηζηά σο εξγαζία, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο.
Αλαπόζπαζην κέξνο

ηεο παξνύζαο κειέηεο

απνηεινύλ:

α)

Σν ηεύρνο Σερληθώλ

Πξνδηαγξαθώλ, β) Ο Πξνϋπνινγηζκόο θαη γ) ε Εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ

πάρτη 05-05-2021
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ευρυσθένης ταυρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
πάρτη
-05-2021
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ με Α΄β.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : : «Προμήθεια κλιμαηιζηικών »
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

CPV:

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ : 040 /2021

Κ.Α.: 10-7135.006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.000,00 €

42512200-0 : Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
45331220-4 : Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ
Α. Kλιματιστικό μησάνημα τοίσος inverter ονομαστικήρ ισσύορ 12000 Btu/h (τύξη / θέπμανση)
Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split), inverter, για τοποθέτηση της εσωτερικής
μονάδας επίτοιχα, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h, για λειτουργία στην ψύξη και στη
θέρμανση, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης ≥12000 BTU/h
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης ≥ 12000 BTU/h
Ενεργειακή κλάση Ψύξης A++
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) : A+
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (θερμή ζώνη) : A+++
Ονομαστικό SEER στην ψύξη > 6,00
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) ≥ 4,0
Σροφοδοσία Ιχύος 220-240V
Ασύρματο Σηλεχειριστήριο: Ναί
τάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) 35/43/50 με απόκλιση +- 5%
Χρώμα: απόχρωση του λευκού
Ψυκτικό μέσο R32
Inverter: Ναι
τάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) <52
Δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:
● Ψύξη : Από -5o C (db) έως + 43oC (db)
● Θέρμανση : Από -10oC (wb) έως + 25o C (wb)
Σο παραπάνω κλιματιστικό θα θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά
(σωλήνες χαλκού κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου, καλώδια, πλαστικά κανάλια για την κάλυψη
των σωληνώσεων καθ΄ όλη τη διαδρομή τους, σωλήνες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων,
μονώσεις σωλήνων, βάσεις στήριξης των μονάδων (εσωτερικά και εξωτερικά). Η εξωτερική
μονάδα θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε χώρο που θα υποδείξει η Τπηρεσία, τηρουμένων των
τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή.

Β. Kλιματιστικό μηχάνημα τοίχου inverter ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h (ψύξη /
θέρμανση)
Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split), inverter, για τοποθέτηση της εσωτερικής
μονάδας επίτοιχα, ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h, για λειτουργία στην ψύξη και στη
θέρμανση, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης ≥ 18000 BTU/h
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης ≥ 18000 BTU/h
Ενεργειακή κλάση Ψύξης A++
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) : A+
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (θερμή ζώνη) : A+++
Ονομαστικό SEER στην ψύξη > 6,00
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (θέρμανση μεσαία ζώνη) (SCOP) ≥ 4,0
Σροφοδοσία Ιχύος 220-240V
Ασύρματο Σηλεχειριστήριο: Ναί
τάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) 43/47/50 με απόκλιση +- 5%
Χρώμα: απόχρωση του λευκού
Ψυκτικό μέσο R32
Inverter: Ναι
τάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) <58
Δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:
● Ψύξη : Από -5oC (db) έως +43 oC (db)
● Θέρμανση : Από -10oC (wb) έως +25 oC (wb)
Σο παραπάνω κλιματιστικό θα θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά
(σωλήνες χαλκού κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου, καλώδια, πλαστικά κανάλια για την κάλυψη
των σωληνώσεων καθ΄ όλη τη διαδρομή τους, σωλήνες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων,
μονώσεις σωλήνων, βάσεις στήριξης των μονάδων (εσωτερικά και εξωτερικά). Η εξωτερική
μονάδα θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε χώρο που θα υποδείξει η Τπηρεσία, τηρουμένων των
τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή.

πάρτη 05-05-2021
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ευρυσθένης ταυρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
πάρτη
-05-2021
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ με Α΄β.

