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Ζάκυνθος, 20/08/2020 
Αρ. Πρωτ: 1582 

 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της 

προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων 
ισχύος ψύξης 9000BTU, των γραφείων του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.». 

 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην 
ανάθεση της ως άνω προμήθειας, 
 

καλεί 
 
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει έγγραφη οικονομική προσφορά 
σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, για τη ανάθεση της 
προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 
ψύξης 9000BTU, των γραφείων του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.»., μέχρι την Τρίτη 01/09/2020 
και ώρα 13:00 μ.μ. 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των δύο 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), 
καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων (κρατήσεις φόρου εισοδήματος, ΕΑΑΔΗΣΥ, 
ΑΕΠΠ κλπ). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των προσφορών απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 
2695029870, fax: 2695023499, e-mail: info@nmp-zak.org 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΝΥΤΟΡΡΥ-ΑΛΦ
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Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας 
 «Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος ψύξης 9000BTU, 

των γραφείων του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.» 

 
 

 

Προμήθεια προς ανάθεση: Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων 
ισχύος ψύξης 9000BTU, των γραφείων του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24% και όλες τις νόμιμες κρατήσεις) 
 
Αντικείμενο προμήθειας: Η προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 
ψύξης 9000BTU έκαστο, ενεργειακής κλάσης Α++, τύπου τοίχου, και η εγκατάστασή 
τους στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, 
προκειμένου να αντικαταστήσουν υπάρχοντα κλιματιστικά τα οποία είναι παλιά, 
ενεργοβόρα και παρουσίασαν σημαντικές βλάβες και φθορές. Επιπλέον ο Ανάδοχος 
θα αποξηλώσει τις τέσσερις παλιές κλιματιστικές συσκευές, προκειμένου να 
εγκατασταθούν οι νέες.  
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