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

Αρ. Πρωτ. : 106 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  

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

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Τραπέζι 4 θέσεων 4 θέσεων (για γεύμα), μελαμίνης σε λευκή/ γκρι 
απόχρωση 
Διαστάσεις : 120 x 70 (κατά προσέγγιση) 

40 τεμάχια 

5. Καρέκλα 
τραπεζαρίας 

Πτυσσόμενη, από υλικό PVC, σε διάφορα 
χρώματα 
Διαστάσεις: 44 x 48x 80 cm (κατά προσέγγιση) 

240 τεμάχια 

6. Τραπέζι βοηθητικό Ξύλινο ή PVC 
Μήκος: 55 cm 
Πλάτος: 55 cm 
Ύψος: 45 cm 
Δύο επιπέδων  

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. 

3. 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.  

 
 


