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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών & Λοιπών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ. : 104 ΧΕΝΙΑ/ 02-03-2018 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων) 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
ή για μέρος αυτής (ορισμένα υλικά του Τμήματος). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η 
Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τους 
πίνακα που ακολουθεί.  

3. Θα πρέπει να δίδεται επί ποινή αποκλεισμού, η τιμή μονάδος ανά είδος. 
4. Tα είδη του διαγωνισμού που προβλέπονται ανά διαμέρισμα και απαιτείται να λάβει 

υπ’οψιν ο προμηθευτής είναι τα εξής: 
 

 1 Ηλεκτρική κουζίνα  

 1 Ψυγείο 

 1 Πλυντήριο ρούχων 

 1 Ανεμιστήρας δαπέδου 

 1 Ηλεκτρικό σίδερο 

 1 Σιδερώστρα 

 1 Βραστήρας 

Το κάθε είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή στο οποίο 
αναγράφονται οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.  
 

5. Τα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στις minimum προδιαγραφές του διαγωνισμού και 
παράλληλα να είναι απολύτως σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.  

6. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών του 
παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει και 
αυτές να αναφερθούν με σαφήνεια.   

7. Τα είδη πρέπει να παραδίδονται σε διαμερίσματα σε όλη την Αττική. 
8. Χρόνος παράδοσης δύο (2) έως δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία/ ανάθεση. 

Επιβεβαίωση της ημερομηνίας και της ώρας παράδοσης κατόπιν παραγγελίας με σχετική 
ενημέρωση εγγράφως δύο ημέρες πριν την παράδοση.  

9. Να παρέχονται εγγυήσεις με ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 χρόνων για την ανάληψη 
ευθύνης για τυχόν ελαττώματα των προσφερόμενων προϊόντων και επίσης να συνοδεύονται 
από όρους εγγύησης για την μη ομαλή λειτουργία των προϊόντων καθώς και πιθανές 
βλάβες. Σε περίπτωση που από δυνητικούς προμηθευτές παρέχεται άλλης χρονικής 
διάρκειας εγγύηση, να γίνει σχετική αναλυτική αναφορά. 

10. Aναλυτική περιγραφή της διαδικασίας service των ειδών on site (επίσκεψη τεχνικών) εντός 
εγγύησης καθώς και περιγραφή διαδικασίας και σχετικές χρεώσεις εντός εγγύησης που 
προβλέπουν μετακίνηση των ειδών, μεταφορά και επανατοποθέτησή τους.  

11. Η παράδοση των ειδών να γίνεται σύμφωνα με προγραμματισμό ανά 5 ή 10 διαμερίσματα, 
ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος/ φορτηγού,  με παραδοτέο το σύνολο των ειδών της 
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παραγγελίας ανά διαμέρισμα. Για την υλοποίηση των παραδόσεων ανά πέντε ή δέκα 
διαμερίσματα θα πρέπει να γίνεται η φόρτωση των ειδών σε ένα όχημα / φορτηγό για 
αποκλειστική χρήση, ώστε το συνεργείο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να μπορεί να 
συμπορεύεται του οχήματος και να παραλαμβάνει για κάθε διαμέρισμα της παραγγελίας.  

12. Ο προγραμματισμός των παραδόσεων θα γνωστοποιείται 2 μέρες πριν την υλοποίηση της 
κάθε παράδοσης γραπτώς στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  

13. Η παράδοση των ειδών θα ακολουθείται από έλεγχο συσκευών. Στην περίπτωση που 
κάποιο είδος δεν λειτουργεί, θα επιστρέφεται και θα προγραμματίζεται η άμεση 
αντικατάστασή του.  

14. Κατά την παράδοση των ειδών στα διαμερίσματα να γίνεται ξεπακετάρισμα των 
ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρική κουζίνα, ψυγειοκαταψύκτης, πλυντήριο ρούχων και οι 
συσκευασίες να αποσύρονται και να απομακρύνονται από το χώρο.  

15. Τα προϊόντα να μην είναι refurbished αλλά καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες 
καθώς επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική (γραπτή) βεβαίωση στην οποία θα 
αναγράφεται απαραιτήτως ο σειριακός αριθμός (serial number) των μηχανημάτων ανά 
διαμέρισμα. 

16. Κατά την παράδοση, θα πρέπει να πραγματοποιείται η εγκατάσταση των ηλεκτρικών 
κουζινών και των πλυντηρίων ρούχων.   

17. Ο Ψυγειοκαταψύκτης, η ηλεκτρική κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων να έχουν 
κατασκευαστεί μετά την 01/01/2016. 

18. Είναι επιθυμητό για όλα τα προϊόντα ανά είδος, να προσφέρεται ένα μόνο μοντέλο.   
 

Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Ηλεκτρική 
Κουζίνα  

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 
(κατά προσέγγιση) 
Χωρητικότητα: > 65 ή 70 λίτρων 
Εστίες: Εμαγιέ 
Αρ. Εστιών: 4+ Η μία εστία σε μέγεθος για 
μπρίκι 
Τρόποι ψησίματος: θερμός αέρας, πάνω /κάτω 
αντίσταση, κάτω αντίσταση, γκριλ  
Ενεργειακή κλάση A ή Α+ ή Α++   

40 τεμάχια 

2. Ψυγείο με 
καταψύκτη 

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): <171 cm x 54 
cm x 60 cm κατά προσέγγιση) 
Χωρητικότητα: 200+ λίτρα στο σύνολο 
no frost 
Ενεργειακή κλάση Α ή Α+ ή Α++   

40 τεμάχια 

3α Πλυντήριο ρούχων  Χωρητικότητα πλύσης: 5 kg ή 6 kg 
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 
(κατά προσέγγιση) 
Προστασία από υπερχείλιση 
Πρόγραμμα γρήγορης πλύσης 
Σύστημα αποτροπής αφρού.  
Προγράμματα από 14 – 18 
Στροφές 600- 1000 
Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι. 

40 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Ενεργειακή κλάση : Α++ ή A+  
Με δυνατότητα για είσοδο ρούχων από 
μπροστινή πόρτα   

3β Πλυντήριο ρούχων Χωρητικότητα πλύσης: 5 kg ή 6 kg 
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 45 x 60 
(κατά προσέγγιση) 
Προστασία από υπερχείλιση 
Πρόγραμμα γρήγορης πλύσης 
Σύστημα αποτροπής αφρού.  
Προγράμματα από 14 – 18 
Στροφές 600- 1000 
Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Ενεργειακή κλάση : Α++ ή A+  
Με δυνατότητα για είσοδο ρούχων από 
μπροστινή πόρτα   

40 τεμάχια 

4. Ανεμιστήρας 
δαπέδου 

3 ταχύτητες, Δικτυωτό πλέγμα, 60 W, 
Διάμετρος: 40 cm 

40 τεμάχια 

5. Ηλεκτρικό σίδερο Ατμού – αντικολλητικό  
Τύπος πλάκας: Inox 
Ισχύς: > 2600 Watt 

40 τεμάχια 

6. Σιδερώστρα Απλή – πλενόμενο κάλυμμα – ρυθμιζόμενο 
ύψος 

40 τεμάχια 

7. Βραστήρας   2200 W, 1.7 lt, inox 40 τεμάχια 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Η συσκευασία κάθε είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την επιβεβαίωση του 
υλικού κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την καταμέτρηση αυτής.  

2. Η κεντρική συσκευασία (κούτες μεταφοράς) θα πρέπει να είναι κατά είδος, ενώ θα πρέπει να 
αναγράφεται στο εξωτερικό της περίβλημα τα είδη και τα τεμάχια που περιλαμβάνονται. 


