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ΑΠ. 236 

Καλαμάτα  18 Ιουνίου 2014 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με 

επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση 

δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1558/30.04.2014 

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με έδρα την Καλαμάτα διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές  προσφορές για την προμήθεια και 

εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη στο κτήριο επί της οδού Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Είδος / Ποσότητα Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ηλιακού συλλέκτη 200 lit 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.500,00 Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ   

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ,  επί της οδού Κουμουνδούρου 

3 στην Καλαμάτα, είτε να τις αποστείλουν με fax 27210-26020 ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@kethea-kyttaro.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 

2014 και ώρα 15:00 π.μ.  

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν 

την αρχική προσφορά τους. 
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Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος προσκομίζοντας  

αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε 

ισχύ  

Χρόνος / τόπος παραλαβής του 

ηλιακού συλλέκτη και της 

εργασίας εγκατάστασης   

Οριστική παραλαβή υλικών και εργασιών 60 ημέρες, από την υπογραφή της 

σύμβασης  στη Διεύθυνση Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός δέκα ημερών από την οριστική παραλαβή με την προσκόμιση φορολογικής 

ενημερότητας  

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), 

φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 27210-89482  

Όνομα Υπεύθυνου: Παπαδόπουλος Χρήστος 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή των 

όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr) στις  18 Ιουνίου 2014 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, 

έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ εαυτής στο 

promitheies@kethea.gr    

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Ο  Δ/Ο Τμήματος 

Χρυσανθακόπουλος Χρίστος 

 

 

Υπογραφή   

mailto:promitheies@kethea.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

1. Αναλυτική περιγραφή είδους  

Α. Προμήθεια εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 

Προβλέπεται η προμήθεια εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη με επιλεκτικό απορροφητή, διπλής 

ενέργειας (ηλεκτρικό και ήλιος) 200lit στην ταράτσα του κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 3 

στην Καλαμάτα. Ο ηλιακός συλλέκτης θα τοποθετηθεί στο δάπεδο της ταράτσας. Για την στήριξη 

του απαιτείται πρόσθετη μεταλλική βάση έδρασης αποτελούμενη από τελάρο κοιλοδοκών το 

οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Για την στήριξη της μεταλλικής βάσης δεν θα γίνουν 

διατρήσεις στην ταράτσα του κτηρίου ώστε να μην δημιουργηθεί βλάβη στην υγρομόνωση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά συλλέκτη 

 Επιφάνεια απορροφητή  : επιλεκτική τιτανίου 

 Αριθμός συλλεκτών  : δύο (2) επιφάνειας 3-4 m2 

Το θερμοδοχείο θα είναι ελληνικών ή ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα συνοδεύεται από 

αντίστοιχα πιστοποιητικά 

 ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ 

o Χωρητικότητα  : 200 lit  

o Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι 

o Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου 

 Ηλεκτρική αντίσταση (4kwat) με θερμοστάτη ασφαλείας 

 Μόνωση 40 kg/m3 πάχους από 50mm 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 

Προβλέπεται η αποξήλωση και απομάκρυνση των δύο ηλεκτρικών θερμοσίφωνων που υπάρχουν 

στα μπάνια του α ορόφου. 

Ο ηλιακός συλλέκτης θα συνδεθεί υδραυλικά με τα δύο υπάρχοντα μπάνια του α ορόφου του 

κτηρίου με αντίστοιχες τροποποιήσεις του υδραυλικού και ηλεκτρικού δικτύου. Η ηλεκτρολογική 

σύνδεση του θερμοδοχείου του συλλέκτη θα γίνει χρησιμοποιώντας και επεκτείνοντας την 

υπάρχουσα ηλεκτρική παροχή του ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 

Οι εργασίες καθώς και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά αποξήλωσης των υπαρχόντων 

θερμοσιφώνων  καθώς και υδραυλικής- ηλεκτρικής σύνδεσης του νέου ηλιακού είναι αντικείμενο 

της παρούσης. 

2. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ : 10 χρόνια  

3.  ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ  

Με την προσφορά ο προσφέρων θα καταθέσει πλήρης τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και 

αντίστοιχες πιστοποιήσεις του ηλιακού (π.χ. ΕΛΟΤ, DIN κ.λ.π.) 

4. Η αγορά των υλικών-μικροϋλικών η προμήθεια και η μεταφορά τους είναι ευθύνη του εργολάβου 

και θα ληφθούν υπόψη στην προσφορά. 

Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και το 

ΚΕΘΕΑ ουδεμία ευθύνη θα φέρει για το εργατοτεχνικό υλικό του εργολάβου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη και εργασίες συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου. Την 

προσφορά σας μπορείτε να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ,  επί της οδού Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα,  είτε να την 

αποστέλλετε  με fax 27210-26020 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-kyttaro.gr  το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00 π.μ.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής 

υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  27210 89482 κος 

Χρυσανθακόπουλος Χρίστος ή κος Παπαδόπουλος Χρήστος   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ηλιακός συλλέκτης χωρητικότητας θερμοδοχείου 
200 lit με επιλεκτικό απορροφητή επιφάνειας 3-4 
μ2 ΤΕΜ 1   

 

2 
Μεταλλική βάση στήριξης συλλέκτη από 
κοιλοδοκούς ΤΕΜ 1   

 

3 
Υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (σωληνώσεις, 
μόνωση σωλήνα, μούφες, ρακόρ, καλώδια κ.λ.π.)  

KAT 
ΑΠΟΚΟΠΙΝ    

 

4 
Αποξήλωση – απομάκρυνση δύο ηλεκτρικών 
θερμοσίφωνων  

ΚΑΤ 
ΑΠΟΚΟΠΙΝ    

 

5 
Εργασία εγκατάστασης εξοπλισμού και παράδοσης 
σε πλήρη λειτουργία 

ΚΑΤ 
ΑΠΟΚΟΠΙΝ    

 

      
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
Μεταφορικά 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

mailto:info@kethea-kyttaro.gr
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 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
 

 

Τα υλικά και οι εργασίες του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν και άλλα από τους προσφέροντες.  

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 


