
                  
           ΑΡΙΘΜ.: ΔΣΣΜ-14014 9/6/2021
  

Πληροφορίες: Λ. Τριανταφύλλου    

Τηλέφωνο: 2461096700   

e-mail: l.triantafyllou@admie.gr   

                                      
              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
                 Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια του παρακάτω υλικού : 

 

 
Α/Α 

 
                         Είδος Υλικού 

Μονάδα  
Μέτρησης  

Ποσότητα     Παρατηρήσεις 

 
1. 

 
Συστήματα θέρμανσης κτιρίων  
 
Σύμφωνα με τις  
τεχνικές προδιαγραφές   
 
  

 
ΤΕΜ 

 
     90 

 

                          
                                    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02.07.2021 /ΩΡΑ: 10:00 π.μ. 
 

2. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100 

 
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :  ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 
50100  
 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει 

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή  των υλικών, τον 

έλεγχο της ποιότητάς τους  και την υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του 

μεθεπόμενου μήνα.  

 

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΚΕΔΜ    
    
    
Πρόεδρος : ΓΙΩΤΑΣ Χ.  
 
Μέλος:        ΚΟΥΡΑΣ Δ. 

 
Μέλος:        ΜΠΟΓΙΑΣ Θ. 
    
 
 



 
 

 
                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο 
δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης. 

 
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Για την κατάρτιση  της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από 
τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο και τα 
τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια 
κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και 
στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά. 

 
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους 
γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη. 
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές  τους απευθείας στο αρμόδιο 
γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να 
ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο 
γραφείο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί 
όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το 
επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με 
προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, 
η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την 
προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά γι’ αυτό και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο 
θεωρεί καταλληλότερη. 
 
6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ’ οποιονδήποτε ή τμηματικά, 
σ’ οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις 
προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του 
συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι 25% χωρίς να έχει ο προμηθευτής το 
δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 
 
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του  που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την 
υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
να καταθέσει σ’ αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να  
συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την 
ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της. 
 
 

 
 

                                                               Για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ  
                                                                  Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ  
                                                               Τομεάρχης   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………               
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………    
Για Διακήρυξη Αριθ. ΔΣΣΜ- 14014 9/6/2021 
 
Προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ -  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ Τ.Κ. 50100 
 

 

 
 Ήτοι Σύνολο ΕΥΡΩ ………………………………………………………………………………….. 
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

ΝΑΙ/ΟΧΙ Δεν αποδεχόμεθα …………………………………………………………. 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η παρούσα προσφορά μου ισχύει μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης 
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει 

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, 

τον έλεγχο της ποιότητάς τους  και την υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του 

μεθεπόμενου μήνα.  

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

 

 

 
Α/Α 

                  
                 Είδος Υλικού 

Μονάδα  
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

 
1 

 
 Συστήματα θέρμανσης κτιρίων 
 
 
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.   
 
 

 
ΤΕΜ 

 
90 

  



 
 
         

ΔΣΣΜ-14014 
 
          Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμαντικών Σωμάτων 

 
1) Το είδος των θερμαντικών σωμάτων θα είναι Επιτοίχιος 

Θερμοπομπός. 
2) Τα εξωτερικά μέρη του θερμοπομπού θα είναι κατασκευασμένα 

από χαλυβδοελάσματα κατάλληλα διαμορφωμένα με προστασία 
από ειδική ανθεκτική βαφή λευκού χρώματος. 

3) Η θέρμανση του αέρα θα επιτυγχάνεται με φυσική κυκλοφορία και 
η εξαγωγή του θερμού αέρα θα γίνεται από κατάλληλα ανοίγματα 
που θα έχει ο θερμοπομπός μόνο στο εμπρός του μέρος. 

4) Το θερμαντικό στοιχείο του θερμοπομπού θα είναι ηλεκτρική 
αντίσταση με πτερύγια αλουμινίου για καλύτερη κατανομή της 
θερμότητας και αποφυγή υπερβολικής ξήρανσης του αέρα. 

5) Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου θα γίνεται με 
αναλογικό μηχανικό θερμοστάτη με επιλογή λειτουργίας 
αντιπαγωτικής προστασίας. 

6) Θα περιλαμβάνει βάση για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. 
7) Θα φέρει διακόπτη λειτουργίας ON/OFF και καλώδιο σύνδεσης με 

ρευματολήπτη (φις) τύπου σούκο. 
8) Ο θερμοπομπός θα προστατεύεται από υπερθέρμανση. 
9) Βαθμός προστασίας (στεγανότητας) IP24 

10)   Κλάση προστασίας II 
11)   Ονομαστική ισχύς : 2000 watt. 
12)   Τάση λειτουργίας : 220 – 240 volt  AC. 
13) Διαστάσεις : μήκος έως 75cm, ύψος έως 46cm, βάθος έως 10cm. 
14) Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας τουλάχιστον 2 έτη. 
15)   Ο θερμοπομπός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα φέρει την σήμανση CE. 
 


