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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες      22 -  12  -  2020 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

                          ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.    1482 

                               

        ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

            Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν  

     ΠΡΟΣ : 

Ταχ. Δ/νση : Ν. Νικολάου  20 

Ταχ.Κώδικας: 621 24   Σέρρες   Κάθε ενδιαφερόμενο 

Τηλέφωνο : 23210 9 8 5 5 0 - 5     

Fax : 23210 5 8 0 1 5     

E-mail : serrelib@serrelib.gr    

www : serrelib.gr    

Πληροφορίες : Βασιλική Μπουτζή     
      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν 

προσφορά για την προμήθεια κυκλοφορητή για το σύστημα θέρμανσης με προϋπολογισμό 

εκτιμώμενου ποσού χιλίων επτακοσίων επτά ευρώ (1.707,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1439 

«Λοιπές προµήθειες συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού». 

 Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 42943700-5 –Κυκλοφορητές θέρμανσης) 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια υδρολίπαντου κυκλοφορητή με σύγχρονο κινητήρα 

τεχνολογίας ECM και με ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης απόδοσης για την αδιαβάθμητη 

ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Για όλα τα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. 

Με χαρακτηριστικά 3-50 Hz, 400-415 V και 230-240 V. 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την 

επίσημη προσφορά τους, (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας), την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, μέχρι τις  28 – 12 - 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00.  

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό και να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ως άνω  

τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας 

ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

                                                                      Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

                                                                                                                                          

   Βασιλική Μπουτζή 


