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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

(INVERTER) ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 
 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να 
καταθέσουν προσφορά για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος και του 
μετατροπέα ηλεκτρικού ρεύματος (inverter) της κινητής βιβλιοθήκης, εκτιμώμενου ποσού 
χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021, ΚΑΕ 
9499(γ), συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2020ΣΕ54400026 με τίτλο «Υποστήριξη και 
εκσυχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής 
(ΠΚ 2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055)». 

Αντικείμενο της υπηρεσίας (CPV: [50113200-2] - Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων) 

 Τεχνικές προδιαγραφές 
 Η ανωτέρω υπηρεσία αφορά την επισκευή και συντήρηση του κλιματιστικού 
μηχανήματος. Επίσης την επισκευή του μετατροπέα ηλεκτρικού ρεύματος (inverter) της 
κινητής βιβλιοθήκης έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια στην τροφοδοσία του ρεύματος στον 
εσωτερικό χώρο της κινητής βιβλιοθήκης. 

 Για τον μετατροπέα ηλεκτρικού ρεύματος (inverter) ισχύουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 

Χαρακτηριστικά  
Συνεχόμενη Ισχύς 5000 VA 
Μέγιστη Ισχύς 10000w 
Τάση Εξόδου 230 VAC 
Τάση Εισόδου 19-33 V 

 



Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε 
κλειστό φάκελο την επίσημη προσφορά τους, (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 25/06/2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00.  

 Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
σε απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την 
οικονομικότερη προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία. Το κριτήριο ανάθεσης είναι το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 
του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα 
προσκομιστούν. 

 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
2. Αναρτητέα στο  site της Βιβλιοθήκης 

(www.serrelib.gr) 
 


