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

Αρ. Πρωτ. : 108 ΧΕΝΙΑ/ 30-03-2017 
 
 
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 Τηλεόραση 

 1 Κεραία 

 1 Καλώδιο κεραίας 

 1 Βραστήρας 

5. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι είναι δυνατόν το ύψος 
της προμήθειας να κυμαίνεται από το 1/5 μέχρι και το διπλάσιο της ποσότητας, κατ’ 
επιλογήν της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  

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++   

50 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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++   

50 τεμάχια 

3. 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 επιλογής μας για είσοδο ρούχων 
από πάνω ή από μπροστινή πόρτα   

50 τεμάχια 

4. Ανεμιστήρας 
δαπέδου 

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

50 τεμάχια 

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

50 τεμάχια 

6. Σιδερώστρα Απλή – πλενόμενο κάλυμμα – ρυθμιζόμενο ύψος 50 τεμάχια 
7. Τηλεόραση   Με MPG4 21 ± 2 ίντσες, τουλάχιστον Full HD 50 τεμάχια 
8. Κεραία  Εσωτερικού χώρου, κατάλληλη για τηλεόραση, με 

σύνδεση MPG4 
50 τεμάχια 

9. Καλώδιο κεραίας   5 μέτρα 50 τεμάχια 
10. Βραστήρας   2200 W, 1.7 lt, inox 50 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. 
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