Κέα,
20/12/2019
Αριθ. Πρωτ. : 6010

Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Τηλέφωνα : 22880 22530
Φαξ : 22880 22811
Email: i.athanasopoulou@kea.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια

ενός ψύκτη νερού για την

τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας
Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

1.

Ψύκτης παροχής ζεστού και κρύου νερού
(CPV : 31141000-6)

1 τμχ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παροχή ζεστού και κρύου νερού

Ναι

Παροχή κρύου νερού

2 lt/h

Παροχή ζεστού νερού

5 lt/h

Θερμοκρασία ζεστού νερού

85-90 o C

Θερμοκρασία κρύου νερού

5-10 o C

Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού
νερού

1 λίτρο

Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο
3,5 λίτρα
νερό
Ισχύς ψύξης

112 Watt

Ισχύς θέρμανσης

500 Watt

Ιδανικό για χρήση

Στο γραφείο

Τάση / Συχνότητα

220-240V, 50 / 60Hz

Χρώμα

Λευκό

Βάρος

13.500 Kgr

Διαστάσεις

34 x 35 x 100

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για
την εν λόγω προμήθεια στη συνημμένη μελέτη, με αριθμ.πρωτ. 5989 / 19.12.2019

όπως αυτή αναρτήθηκε στο site του Δήμου (www.kea.gr).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
799/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους:
-στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου,
-αυτοπροσώπως
-με ταχυμεταφορά, το ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην
μελέτη,
-ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση keafn@kea.gr από 23/12/2019 Δευτέρα
έως την Παρασκευή 27/12/2019 και ώρα 14:30.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με
την ---παρ. 20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Η Δήμαρχος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

