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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ανακοίνυζη Απόθαζηρ έγκπιζηρ αποηελεζμάηυν ηος ππόσειπος διαγυνιζμού με απιθμό 201412/31-03-2014.
Με ηην ςπ΄ απιθμ. 466305/09-04-2014 Απόθαζη ηος Πποέδπος ηος Γ.. και Γιεςθύνονηορ ςμβούλος ηος
ΟΔ εγκπίθηκαν ηα αποηελέζμαηα ηος ππόσειπος διαγυνιζμού (2014-12/31-03-2014) υρ εξήρ :
Α.1. Η απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ ηηρ εηαιπείαρ ¨CLIMATISM ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΑΛΑΚΑΣΔΒΑΚΗ ΔΠΔ¨
για ηο είδορ με α/α 2 (K.A. 542316531) ηος πίνακα ηηρ ππόζκληζηρ επειδή ηο πποζθεπόμενο πποφόν δεν
πληποί ηιρ απαιηήζειρ ηηρ πποδιαγπαθήρ 4120.018/13 ηος διαγυνιζμού. ςγκεκπιμένα ζηον πίνακα
ηεσνικών πποδιαγπαθών, ζηον αναθεπόμενο Κ.Α. ΟΔ απαιηείηαι βαθμόρ απόδοζηρ (seer) ηηρ ζςζκεςήρ
ηοςλάσιζηον 6,2 ενώ ηο πποζθεπόμενο πποφόν διαθέηει 5,6.
Α.2. Η πποζαύξηζη ηηρ ποζόηηηαρ ηυν 5 ηεμασίυν κλιμαηιζηικών 12.000 btu, (Κ.Α. 542316532) καηά δύο
(2) ηεμάσια, για ηην κάλςτη αναγκών ηηρ ΓΙΠΔΦ/ΚΩΠ και ηηρ ΓΙΠΛ/ΣΔΠΤ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 5
ηηρ ππόζκληζηρ και ηο άπθπο 33 § 1 εδάθιο α ηος Κανονιζμού Ππομηθειών ηος ΟΔ.
Β. Η καηακύπυζη ηος ππόσειπος διαγυνιζμού 2014-12/31-03-2014 πος αθοπά ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη «Οκηώ (8) επίηοισυν κλιμαηιζηικών ζςζκεςών διαιπούμενος ηύπος (SPLIT UNIT)
INVERTER DC 18.000 BTU/H (ηεμ. 1) & 12.000 BTU/H (ηεμ. 7)», ζύμθυνα με ηο άπθπο14, ηος
Κανονιζμού Ππομηθειών ηος ΟΔ ζηοςρ παπακάηυ μειοδόηερ και ηεσνικά καηάλληλα πποζθέπονηερ
ππομηθεςηέρ:
Β.1. ηον «CLIMATISM ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΑΛΑΚΑΣΔΒΑΚΗ ΔΠΔ» με Α.Φ.Μ. 095710787 - Γ.ΟΤ
Γλςθάδαρ ηο είδορ με α/α 2 ηος πίνακα ηηρ ππόζκληζηρ ηος διαγυνιζμού, ζηη ζςνολική αξία ηυν
#4.108,20# € με Φ.Π.Α. 23%.
Β.2. ηον «ΦΛΔΜΟΣΟΜΟ CLIMA HELLAS ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Δ.Π.Δ.» με Α.Φ.Μ. 800527291 - Γ.ΟΤ
Μοζσάηος, ηο είδορ με α/α 1 ηος πίνακα ηηρ ππόζκληζηρ ηος διαγυνιζμού, ζηη ζςνολική αξία ηυν
#981,44# € με Φ.Π.Α. 23%.
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