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Παράρτημα Ι : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 

«Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρικών Συσκευών και 
Ανταλλακτικών» 

Αρ. Πρωτ. : 215/ ΧΕΝΙΑ/ 20-05-2019 

 
1. Γενικά: 
 
Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων) 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για το 
σύνολο του Ά Τμήματος Προμήθειας, ενώ για το Β΄ Τμήμα Προμήθειας μπορούν να 
υποβάλλουν τμηματική προσφορά μόνο ως προς το είδος της συσκευής και όχι ως 
προς την κατασκευάστρια Εταιρεία (πχ. Β΄ Τμήμα, 1 Ψυγεία). Σε κάθε περίπτωση 
όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να 
είναι σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.  
 
Τα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στις minimum προδιαγραφές του διαγωνισμού και 
παράλληλα να είναι απολύτως σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.  
 
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.   
 
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να δίδεται επί ποινή αποκλεισμού, η οριζόμενη 
τιμή μονάδος ανά είδος. 
 
 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Tα είδη του διαγωνισμού που προβλέπονται και απαιτείται να λάβει υπ’οψιν ο 
προμηθευτής είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 4 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ : Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου και Επιδιόρθωσης (Service) 
Ηλεκτρικών Συσκευών 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να προσδιορίσουν στην Τεχνική Προσφορά τον 
τρόπο χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτός είναι διάφορος του 
αναγραφόμενου στον παραπάνω πίνακα, ενώ στην Οικονομική τους Προφορά θα 
πρέπει να προσδιορίζουν την τιμή μονάδος των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ. € 
/επίσκεψη ή ανά εργατοώρα). 

*** Σε περίπτωση που η τιμολόγηση της επίσκεψης διαγνωστικού ελέγχου και της 
επισκευής με χρονοχρέωση διαφέρουν, εάν ο διαγνωστικός έλεγχος αναδείξει ύπαρξη 
βλάβης, το κόστος επίσκεψης του διαγνωστικού ελέγχου θα συμψηφίζεται με το 
συνολικό κόστος επισκευής και δεν θα αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο τιμολόγησης 
(π.χ. 1 επίσκεψη διαγνωστικού ελέγχου διάρκειας 1 ώρας (τιμή 20€) και διάρκεια 
επισκευής 3 ώρες (τιμή 15€/ώρα) , Συνολικό κόστος = 65€ ( 3 ώρες x 15€ = 45€ + 1 ώρα 
x 20€ = 20€ ) 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης 

1. Υπηρεσίες 

Τεχνικός Έλεγχος Ηλεκτρικών 
Συσκευών (για διαπίστωση ύπαρξης 
βλάβης, του είδους της βλάβης και 
της ανάγκης ή μη προμήθειας 
ανταλλακτικού)  

  

200 

Επίσκεψη ή 
Χρονοχρέωση 
(Εργατοώρα) 

2. Υπηρεσίες Επιδιόρθωση Βλάβης Ηλεκτρικών 
Συσκευών (Service) 

 

200 

Επίσκεψη ή 
Χρονοχρέωση 
(Εργατοώρα) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ : Προμήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρικών Συσκευών  

Αναφορικά με την Προμήθεια Ανταλλακτικών για τις ως άνω συσκευές, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, τα ανταλλακτικά θα πρέπει να προμηθεύονται από τον Εξουσιοδοτημένο 
Γενικό Αντιπρόσωπο της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζεται η χαμηλότερη δυνατή 
τιμή μονάδος.  

Επειδή είναι αδύνατος ο υπολογισμός εκ των προτέρων της ποσότητας και του είδους 
των ανταλλακτικών, προκειμένου να προσδιορισθεί η τιμή μονάδος ανά είδος και η 
συνολική ποσότητα της προμήθειας, οι υποψήφιοι Προμηθευτές στην Τεχνική τους 
Προσφορά καλούνται να προσδιορίσουν μόνο εάν έχουν την ικανότητα, την 
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τεχνογνωσία ή/και την πιστοποίηση για να προβούν στην διάγνωση και επισκευή 
προβλημάτων που θα ανακύψουν για τις παρακάτω εκτιθέμενες συσκευές.  

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να προσδιορίσουν το παρεχόμενο ποσοστό 
(%) έκπτωσης στην τιμή του ανταλλακτικού ανά κατασκευάστρια Εταιρεία (* Βλ. 
Παράρτημα VΙ). 

 

α/α Είδος Αναλυτικές Προδιαγραφές Είδους Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης  

1 
Κουζίνες  

(Ανταλλακτικά) 

 DAVOLINE EP/ MULT600 
 ESKIMO ES 3020W 
 ESCO ETF2000.60 EU2 
 UNITED UFC- 60450 
 UNITED UFC- 60264 
 NEW POL NP-64 

 

_ 
Τμχ. 

2 
Πλυντήρια 

(Ανταλλακτικά) 

 INDESIT ITWD 61052W 
 UNITED UWM5007 
 PHILCO PWM42 
 ESKIMO ES 5550 W 
 ESKIMO ES 6900 

 

_ Τμχ.  

3 
Ψυγεία 

(Ανταλλακτικά) 

 MORRIS S71252NFD INOX 
 MORRIS S71391NFD INOX 
 LG NF GTB 362 SHCL 
 WHIRLPOOL NF WTE2921A+ 

NFW 
 HYUNDAI A+ HYR263SV 
 VOXSON A+ VX2811 

 

 

_ Τμχ. 

 

1. Τρόπος Παροχής 
 

Ο διαγνωστικός έλεγχος και οι επισκευές θα γίνονται στον τόπο που ευρίσκεται η 
συσκευή, αποκλειστικά από προσωπικό του Προμηθευτή, είτε εφάπαξ ή τμηματικά 
αναλόγως του είδους και της έκτασης της βλάβης. 

 
4. Τόπος Παροχής 
 
Διεύθυνση/εις ακινήτου/ων (θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση με την παραγγελία) 
 

5. Χρόνος Παροχής 
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Εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας από τον Προμηθευτή εφόσον αυτή 
παραλαμβάνεται από τον τελευταίο σε ημέρα και ώρα εντός του ωραρίου εργασίας του. 
Στον υπολογισμό της έναρξης του χρόνου παροχής δεν υπολογίζονται Κυριακές και 
Αργίες. 

 

6. Παρεχόμενη Εγγύηση και Περίοδος Εγγύησης  

Κατόπιν προμήθειας ανταλλακτικού, θα προσκομίζονται εγγυήσεις της κατασκευάστριας 
Εταιρείας, για την ανάληψη ευθύνης για τυχόν ελαττώματα των προσφερόμενων 
προϊόντων, για την μη ομαλή λειτουργία των προϊόντων καθώς και πιθανές βλάβες, με 
ελάχιστη χρονική διάρκεια την προβλεπόμενη από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.  

 

7. Διάρκεια ζωής /χρήσης προϊόντων  

Επιθυμητή Διάρκεια ζωής /χρήσης προϊόντων: Η αναγραφόμενη στη παρεχόμενη 
εγγύηση από την κατασκευάστρια Εταιρεία.  

 

8. Ικανότητα Παράδοσης  

Ποσότητα:  βλ. Πίνακες παραπάνω 

 

9. Λοιποί Όροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσφοράς: 

Aναλυτική περιγραφή της διαδικασίας service on site των ειδών. 

Η παράδοση των ειδών θα ακολουθείται από έλεγχο συσκευών. Στην περίπτωση που 
κάποιο είδος δεν λειτουργεί, δεν θα παραλαμβάνεται και θα προγραμματίζεται η άμεση 
επισκευή ή/και αντικατάστασή του χωρίς επιπλέον χρέωση.  

Τα ανταλλακτικά 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 στα 
οποία διενεργήθηκε επισκευή ή/και τοποθέτηση νέου ανταλλακτικού.   

 


