ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 02/09/2016
Αριθμ. Πρωτ: 17244

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
«προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» .
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για
την εκτέλεση «προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών »,με τη συνοπτική διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 09/09/2016 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049042)
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

132/2016
10.454,44 €(ΜΕΦ.Π.Α.)
02.15.7133.009
31640000-4

ΑΔΑΜ: 16REQ004873734

ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:

132/2016

Κ.Α.:
CPVS:

02.15.7133.009

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

10.454,44€
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

31640000-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη
αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις
Υπηρεσίες του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:









Τέσσερα (4) πλυντήρια ρούχων για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας,
Α’ Ν. Φιλαδέλφειας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας, Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας,
Τρία (3) ψυγεία από ένα για το ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας, το Κοιν. Φαρμακείο, το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ένα (1) ψυγείο καταψύκτης τύπου βούτα μεγάλο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Τέσσερα (4) Μίξερ Επιτραπέζια για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Φιλαδέλφειας,
Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας, Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας
Δύο (2) ηλεκτρικοί κοπτήρες για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν.
Χαλκηδόνας
Δύο (2)-Βραστήρες για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας και τον Α΄ Παιδικό
Σταθμό Ν. Χαλκηδόνας
Ένα (1) ατμοσίδερο για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας
Μία (1) ηλεκτρική κουζίνα 4 εστιών με φούρνο για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Ν.
Χαλκηδόνας

Στην τιμή τόσο του προϋπολογισμού της μελέτης όσο και της οικονομικής
προσφοράς συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις,
μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου
δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές
οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και
προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλη τη σχετική ισχύουσα
τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) τόσο για τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, όσο και για τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές
πραγματοποίησης αυτού του τύπου των προμηθειών.
Θα ισχύει απολύτως όλη η
παρακάτω νομοθεσία:
 η αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
 το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το
άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,
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 ο Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
 η υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών,
 ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες
διατάξεις»,
 ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
 τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής
αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας,
 όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα
δημοσίων συμβάσεων.

τρέχουσα νομοθεσία

και

προδιαγραφών για

και διαδικασιών σύναψης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 10.454,44 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%) και αφορά τον Κ.Α. 02.15.7133.009 . Το CPV είναι: 31640000-4.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

132/2016
10.454,44€
(ΜΕ Φ.Π.Α.)
02.15.7133.009
31640000-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και
πρόσφατης κατασκευής.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:
 Τέσσερα (4) πλυντήρια ρούχων για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας,
Α’ Ν. Φιλαδέλφειας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας, Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας,
 Τρία (3) ψυγεία από ένα για το ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας, το Κοιν. Φαρμακείο, το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 Ένα (1) ψυγείο τύπου βούτα μεγάλο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 Τέσσερα (4) Μίξερ Επιτραπέζια για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Φιλαδέλφειας,
Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας, Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας
 Δύο ηλεκτρικοί κοπτήρες για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν.
Χαλκηδόνας
 Δύο (2)-Βραστήρες για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας και τον Α΄ Παιδικό
Σταθμό Ν. Χαλκηδόνας
 Ένα (1) ατμοσίδερο για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας
 Μία ηλεκτρική κουζίνα 4 εστιών με φούρνο για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Ν.
Χαλκηδόνας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών
παρακάτω:

των

ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζεται

-Τέσσερα (4) πλυντήρια ρούχων για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Α’
Ν. Φιλαδέλφειας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας, Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας,
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Τύπος: Πλυντήριο ρούχων με άνοιγμα πόρτας έμπροσθεν φόρτωσης / Χωρητικότητα
πλύσης (όγκος κάδου) τουλάχιστον: 7 kg / Στροφές : 1.100 - 1300 rounds / min (rpm) /
Τάση λειτουργίας: 220 V – Μονοφασική παροχή / Με κινητήρα κατάλληλου μοτέρ για
σύνδεση με μονοφασική παροχή / Eνεργειακή κλάση τουλάχιστον (ή περιβαλλοντικά
ανώτερη από): Α / Προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με οθόνη LCD /
Δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου έναρξης / Ένδειξη διεξαγωγής προγράμματος /
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Ένδειξη υπολοίπου χρόνου / Εντατικό πρόγραμμα πλύσης / Αυτόματο ζύγισμα ρούχων /
Οθόνη αφής / οθόνη ενδείξεων / Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία / Επίπεδο εκπομπής
θορύβου κατάλληλο για αυτού του τύπου τις συσκευές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κι εγχώρια
πρότυπα / Διαστάσεις : Υ*Π*Β=(80~90) cm*(55~65) cm*(55~65)cm / Χρώμα : Λευκό /
Ενδεικτικός τύπος: SAMSUNG WF70F5E0W2W ή αντίστοιχος.
-Δύο (2) ψυγεία για το ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας, και το Κοιν. Φαρμακείο
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Τύπος: με άνωθεν θάλαμο κατάψυξης και κάτωθεν θάλαμο συντήρησης, με δύο (2)
αντίστοιχες ανοιγόμενες πόρτες (μία για την κατάψυξη και μία για την συντήρηση) / Καθαρή
συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον: 278 lt / Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης
τουλάχιστον: 220 lt / Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης τουλάχιστον: 65 lt / Τάση
λειτουργίας: 220 V – Μονοφασική παροχή / Με κινητήρα κατάλληλου μοτέρ για σύνδεση με
μονοφασική παροχή / Eνεργειακή κλάση τουλάχιστον (ή περιβαλλοντικά ανώτερη από): Α /
Κατάλληλο για ρύθμιση κατά ύψος της θέσης των σχαρών / Με ψηφιακό θερμόμετρο /
θερμοστάτη και σύστημα για αυτόματη απόψυξη. Με ανεμιστήρα ταχείας ψύξης για την
κυκλοφορία της ψύξης (βεβιασμένη). Με αυτόματο εσωτερικό φωτισμό / Επίπεδο εκπομπής
θορύβου κατάλληλο για αυτού του τύπου τις συσκευές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κι εγχώρια
πρότυπα / Χρώμα : Λευκό / Διαστάσεις: Υ*Π*Β=(170~185)cm*(55~65)cm*(55~65)cm /
Ενδεικτικός τύπος: PITSOS PKΝT33VW20 ή αντίστοιχος.
-Ένα (1) ψυγείο για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Τύπος: Ψυγείο μικρό συνολικής μικτής χωρητικότητας 98 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Α++,
με κατάψυξη, είναι πολύ οικονομικό στην λειτουργία του και ιδανικό μικρούς χώρους.
Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασίας. Πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος.Γυάλινο
ράφι στο χώρο συντήρησης. Κατάψυξη 4 αστέρων Εσωτερικός φωτισμός.Καλάθι φρούτων
και λαχανικών με γυάλινο καπάκι. Διαφανή ράφια πόρτας. Κλιματική κλάση = Ν/ST / Ψυκτικό
μέσο = R600a. Κατανάλωση ενέργειας = 131 kWh ανά έτος / Θόρυβος = 39dB Τύπος
Ψύξης: Συμβατικός. Διαστάσεις: σε cm (Υ x Π x Β) 85x 50.1 x 54 Χωρητικότητα σε lt (Μικτή)
98 Χρώμα: ΙΝΟΧ Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 84 Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) 14 Ενδεικτικός τύπος: Morris S70131SP ή αντίστοιχος.
-Ένα (1) ψυγείο -καταψύκτης τύπου βούτα μεγάλο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Tύπος: βούτα με τυφλό καπάκι / Χωρητικότητα τουλάχιστον: 646 lt / Τάση λειτουργίας:
220 V – Μονοφασική παροχή / Με κινητήρα κατάλληλου μοτέρ για σύνδεση με μονοφασική
παροχή / Eνεργειακή κλάση τουλάχιστον (ή περιβαλλοντικά ανώτερη από): Α / Επίπεδο
εκπομπής θορύβου κατάλληλο για αυτού του τύπου τις συσκευές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
κι εγχώρια πρότυπα /Ισχύς: 425 Watt /Βάρος 98 κιλά Εξωτερικές Διαστάσεις:
205,5Χ71,5Χ83,5 CM/
Εσωτερικές διαστάσεις: 193,5Χ51Χ68,2 CM /Ενδεικτικός
τύπος:KARAMCO UDD600BK ή αντίστοιχος.
-Τέσσερα (4) Μίξερ Επιτραπέζια για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Φιλαδέλφειας,
Ν. Φιλαδέλφειας, Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας

Γ’
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XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Τύπος Μίξερ επιτραπέζιο Ισχύς :1200 Watt/ Αποσπώμενο διάφανο καπάκι για το
μπωλ/Ανοξείδωτο μπωλ 5,5lt για προετοιμασία υλικών μέχρει 2kg/ Ταχύτητες :5/Μπωλ
σταθερό/ Σετ αναδευτήρων 3 τεμ. (ανοξείδωτος αβγοδάρτης, αναδευτήρας,γάντζος).
Ενδεικτικός τύπος: Izzy SM 1688H Spicy Red ή αντίστοιχος.

-Δύο ηλεκτρικοί κοπτήρες για τους Παιδικούς
Χαλκηδόνας

Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας,

Β’ Ν.

XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Τύπος: Multi / Ισχύς: 500Watt/ Ογκομετρική ικανότητα: 500ml / Επίπεδο λειτουργίας:1 Είναι
το μόνο multi με δυνατό μοτέρ 500W/Ψιλοκόβει λαχανικά, ντομάτες, κρεμμύδια, τυριά,
σοκολάτες κ.α./Αναμειγνύει σάλτσες, τροφές, ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα κ.α. /Αλέθει
ξηρούς καρπούς, μπισκότα, παιδικές κρέμες κ.α./Θρυμματίζει πάγο/Τριπλό σετ από
ανοξείδωτες λεπίδες για μεγαλύτερη αξιοπιστία, δύναμη και ανθεκτικότητα/Ξεχωριστό μπωλ,
χωρητικότητας 500ml, με διαβάθμιση επιτρέπει την ανάμιξη περισσότερων υλικών /Σύστημα
ασφαλείας
στο
καπάκι
που
κλειδώνει
πριν
την
χρήση
/Αντιολισθητική βάση /Εύκολη πλύση στο πλυντήριο των πιάτων. Ενδεικτικός τύπος: Izzy
Multi Χ3

-Δύο (2)-Βραστήρες
Σταθμό Ν. Χαλκηδόνας

για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας και τον Α΄ Παιδικό

XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ισχύς: 2200 Watt /Χωρητικότητα : 1.7 lt /Αυτόματη Παύση Λειτουργίας /Ανοξείδωτη
Καλυμμένη Αντίσταση /Αποσπώμενο Φίλτρο Νερού/Προστασία κατά της υπερθέρμανσης/
Αρθρωτό καπάκι ασφαλείας/ Ενδείξεις στάθμης νερού/Αποσπώμενη βάση , περιστρεφόμενη
3600/ Αποθήκευση καλωδίου/ Φωτεινή λυχνία, φωτίζει το εσωτερικό κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας 2200W - Ενδεικτικός τύπος: Izzy 821171 ή αντίστοιχος.

-Ένα (1) ατμοσίδερο για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ισχύς: 2600Watt / Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 200 γρ. /Πλάκα T-ionicGlide/
Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα/ Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 350ml/ Mήκος
καλωδίου ρεύματος 2,5 μ. /Βάρος σίδερου 1,6 κ./Τάση :220-240 volt/Διαχείριση Αλάτων:
Διπλό ενεργό σύστημα καθαρ. Αλάτων. Ενδεικτικός τύπος: Philips Azur 2600watt
-Μία (1) ηλεκτρική κουζίνα τεσσάρων εστιών με φούρνο για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Ν.
Χαλκηδόνας
XAΡAKTHΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ελληνικής κατασκευής βαρέως επαγγελματικής σειράς 1000 τεσσάρων εστιών εξωτερικών
διαστάσεων 80Χ90Χ86 ύψος κατασκευής εξ΄ ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο χάλυβα 304
AISI 18/10 DIN. Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες 30Χ30 CM EGO Γερμανίας. Ο χειρισμός των
εστιών γίνεται από διακόπτες 16 A EGO περιστροφικός τεσσάρων διαβαθμίσεων 0-1-2-3. Οι
θερμαινόμενες εστίες είναι κατασκευασμένες από κράμα χυτοσιδήρου ανθεκτικού σε υψηλές
θερμοκρασίες και άριστα λειασμένες.
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Η κουζίνα φέρει φούρνο διεθνών διαστάσεων για λαμαρίνα 55Χ75Χ30 επενδεδυμένος
εσωτερικά από υαλοβάμβακα πάχους 4 cm με επένδυση φύλλου αλουμινίου .Φέρει 2
θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις άνω των 2000w και 3000 w κάτω, συνολικής ισχύος
5Kw.Οι αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται από 1 θερμοστατικό διακόπτη 50-300 βαθμών
με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και 2 διακόπτες. Η συνολική ισχύς της συσκευής είναι
17kw ηλεκτρικής σύνδεσης 400V / 50HZ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - SERVICE
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την παράδοση των ειδών της προμήθειας
και διάθεση ανταλλακτικών και γρήγορου service για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Στη
διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη
από τον προμηθευτή.
Στα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την οικονομική προσφορά του κάθε
συμμετέχοντα θα περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη δήλωση όπου ρητά θα
αναφέρονται τα παρακάτω:
-κάλυψη με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την παράδοση
των ειδών της προμήθειας,
-κάλυψη με εγγύηση διάθεσης ανταλλακτικών και γρήγορου service τουλάχιστον για
δέκα (10) έτη, (όσον αφορά τα ψυγεία και τα πλυντήρια)
-στη διάρκεια του χρόνου των εγγυήσεων θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη από τον
προμηθευτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί
ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ένα φυλλάδιο (prospectus) ή ένα τεχνικό εγχειρίδιο, όπου
θα αναφέρονται η ενεργειακή ετικέτα και ενδεικτικές προδιαγραφές, για καθένα από
τα προσφερόμενα είδη.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

132/2016
10.454,44€(ΜΕΦ.Π.Α.)
02.15.7133.009

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

31640000-4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις Υπηρεσίες
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:
 Τέσσερα (4) πλυντήρια ρούχων για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας,
Α’ Ν. Φιλαδέλφειας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας, Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας,
 Τρία (3) ψυγεία από ένα για το ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας, το Κοιν. Φαρμακείο, το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 Ένα (1) ψυγείο - καταψύκτης τύπου βούτα μεγάλο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 Τέσσερα (4) Μίξερ Επιτραπέζια για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Φιλαδέλφειας,
Γ’ Ν. Φιλαδέλφειας, Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν. Χαλκηδόνας
 Δύο ηλεκτρικοί κοπτήρες για τους Παιδικούς Σταθμούς: Α’ Ν. Χαλκηδόνας, Β’ Ν.
Χαλκηδόνας
 Δύο (2)-Βραστήρες για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας και τον Α΄ Παιδικό
Σταθμό Ν. Χαλκηδόνας
 Ένα (1) ατμοσίδερο για τον Γ΄ Παιδικό Σταθμό Ν. Φιλαδέλφειας
 Μία (1) ηλεκτρική κουζίνα 4 εστιών με φούρνο για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Ν.
Χαλκηδόνας
Ο προϋπολογισμός
της μελέτης είναι 10.454,44 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%) και αφορά τον Κ.Α. 02.15.7133.009 έτους 2016. Το CPV είναι: 31640000-4.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΙΜΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της σχετικής διαδικασίας, ο ανάδοχος της
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης.
Στην τιμή τόσο του προϋπολογισμού της μελέτης όσο και της οικονομικής προσφοράς
των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες
φορτώσεις, μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε
αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη
λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής
και προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί
από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται

παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας.
Πάντοτε στα πλαίσια των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία
για αυτού του τύπου τις συμβάσεις, προβλέπονται οι δυνατότητες:
-τροποποίησης της σύμβασης και
-παράτασης του χρόνου ισχύος της.
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλη τη σχετική ισχύουσα τρέχουσα
νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) τόσο για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όσο και για τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές πραγματοποίησης
αυτού του τύπου των προμηθειών. Θα ισχύει απολύτως όλη η παρακάτω νομοθεσία:
 η αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
 το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το
άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,
 ο Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
 η υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών,
 ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες
διατάξεις»,
 ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
 τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για
αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας,
 όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία και διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
-η οικονομική προσφορά και το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου,
-η μελέτη (τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή / ενδεικτικός προϋπολογισμός / τιμολόγιο /
συγγραφή υποχρεώσεων).
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
συμβάσεως. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης
καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - SERVICE
Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την παράδοση των ειδών της προμήθειας
και διάθεση ανταλλακτικών και γρήγορου service για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Στη
διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη
από τον προμηθευτή.
Στα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την οικονομική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα
θα περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη δήλωση όπου ρητά θα αναφέρονται
τα παρακάτω:
-κάλυψη με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την παράδοση
των ειδών της προμήθειας,
-κάλυψη με εγγύηση διάθεσης ανταλλακτικών και γρήγορου service τουλάχιστον για
δέκα (10) έτη,
-στη διάρκεια του χρόνου των εγγυήσεων θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη από τον
προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών.
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα τους ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση
αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του
τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΥΤΗΣ
Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν επί τόπου
στο κάθε αντίστοιχο δημοτικό κτίριο. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός δύο (2)
μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει
μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του
Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταπέσει
υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας με
συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς και του τιμολογίου προσφοράς ανά
άρθρο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να
προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 12
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΖΗΜΙΕΣ
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του Δήμου. Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν και οι σχετικές κρατήσεις (υπέρ
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. κλπ) που προβλέπονται από την σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία περί
κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
-Ο συμμετέχων με προσφορά στην σχετική διαδικασία είναι υποχρεωμένος επί ποινή
αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς του: υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνει ρητά ότι έλαβε γνώση της παρούσας μελέτης και αποδέχεται
πλήρως όλες τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές και όρους αυτής.
-Ο συμμετέχων με προσφορά στην σχετική διαδικασία είναι υποχρεωμένος επί ποινή
αποκλεισμού
να προσκομίσει
όσον αφορά την οικονομική προσφορά:
πλήρως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όσο και το
τιμολόγιο προσφοράς.
- Στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον ένα φυλλάδιο (prospectus) ή ένα τεχνικό εγχειρίδιο, όπου θα
αναφέρονται η ενεργειακή ετικέτα και ενδεικτικές προδιαγραφές, για καθένα από τα
προσφερόμενα είδη.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

132 /2016
10.454,44 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
02.15.7133.009
31640000-4

Τιμολόγιο Μελέτης
Άρθρο 1
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών συσκευών πλυντηρίου ρούχων, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές ,
εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω
θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας
και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού
του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 529,00 Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως:
πεντακόσια είκοσι εννέα Ευρώ (€)
ανά
Τεμάχιο.
Άρθρο 2
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών δίπορτων ψυγείων, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές ,
εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα
γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και
τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού του
τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 609,00 Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: εξακόσια εννέα Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 3
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής μονόπορτου ψυγείου , όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές ,
εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα
γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και
τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού του
τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 210,00 Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Διακόσια δέκα Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 4
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου – καταψύκτη (τύπου βούτα) , όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην
τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην
τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές ,
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εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν
απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι
εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της
προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 950,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 5
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών συσκευών
πολυμίξερ επιτραπέζιου, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην
τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην
τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές ,
εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν
απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι
εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της
προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 210,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Διακόσια δέκα Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 6
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών κοπτηρίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια
και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις
επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση
σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και
προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 37,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Τριάντα επτά Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 7
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών βραστήρων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια
και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις
επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση
σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και
προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 59,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Πενήντα εννέα Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 8
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής ατμοσίδερο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια
και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις, τοποθετήσεις
επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση
σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα ποιότητας, τεχνικής και
προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 105,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Εκατόν πέντε Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.
Άρθρο 9
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής κουζίνας 4 εστιών με φούρνο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
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τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται: η
προμήθεια και οι πάσης φύσεως αναγκαίες φορτώσεις, μεταφορές , εκφορτώσεις, παραδόσεις,
τοποθετήσεις επί τόπου του κάθε αντιστοίχου δημοτικού κτιρίου, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις,
δοκιμές, θέση σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με την
παρούσα μελέτη, τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας και τα Ευρωπαϊκά κι εγχώρια
πρότυπα
ποιότητας, τεχνικής και προδιαγραφών για αυτού του τύπου τα είδη της προμήθειας.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς: 2.800,00Ευρώ (€)
ανά Τεμάχιο.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου ολογράφως: Δύο χιλιάδες οχτακόσια Ευρώ (€) ανά Τεμάχιο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

132 /2016
10.454,44 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
02.15.7133.009

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

31640000-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(CPVS: 31640000-4)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής
πλυντηρίου ρούχων, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική
περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας
μελέτης.

ΤEΜ.

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής μεγάλου
ψυγείου - καταψύκτη (τύπου βούτα) , όπως
λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

4,00

529,00

2,00

609,00

1,00

210,00

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

2.116,00

1.218,00

ΤEΜ.

ΤEΜ.

210,00

1,00

950,00

950,00

4,00

210,00

840,00

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής πολυμίξερ
επιτραπέζιο όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής κοπτήριο,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

2,00

37,00

74,00

Προμήθεια
ηλεκτρικής
συσκευής
βραστήρας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

2,00

59,00

118,00

Προμήθεια
ηλεκτρικής
συσκευής
ατμοσίδερο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

1,00

105,00

105,00

1,00

2.800,00

2.800,00

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής κουζίνα 4
εστιών με φούρνο, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική
περιγραφή / τιμολόγιο
της παρούσας
μελέτης.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

8.431,00

Φ.Π.Α. 24%

2.023,44
10.454,44

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

132 /2016
10.454,44 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
02.15.7133.009
31640000-4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/A

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(CPVS:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

31640000-4)

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής
πλυντηρίου ρούχων, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική
περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας
μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής μεγάλου
ψυγείου (τύπου βούτα) , όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική
περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας
μελέτης.
Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής πολυμίξερ
επιτραπέζιο όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

ΤEΜ.

ΤEΜ.

ΤEΜ.

ΤEΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

4,00

2,00

1,00

1,00

4,00

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής κοπτήριο,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

2,00

Προμήθεια
ηλεκτρικής
συσκευής
βραστήρας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

2,00

Προμήθεια
ηλεκτρικής
συσκευής
ατμοσίδερο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή /
τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΤEΜ.

1,00

ΤEΜ.

1,00

Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής κουζίνα 4
εστιών με φούρνο, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική
περιγραφή / τιμολόγιο
της παρούσας
μελέτης.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

132 /2016
10.454,44 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
02.15.7133.009
31640000-4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άρθρο 1
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών συσκευών πλυντηρίων ρούχων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή ενός (1) τεμαχίου αριθμητικώς:
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 2
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής μονόπορτου ψυγείου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 3
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών δίπορτων ψυγείων , όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
…
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 4
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής μεγάλου ψυγείου - καταψύκτη (τύπου βούτα), όπως λεπτομερώς
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
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Άρθρο 5
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών συσκευών πολυμίξερ, επιτραπέζιο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 6
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών κοπτήριων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική έκθεση /
τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 7
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών συσκευών βραστήρων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική έκθεση /
τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 8
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής ατμοσίδερο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική έκθεση /
τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.
Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Άρθρο 9
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής κουζίνας 4 εστιών με φούρνο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
έκθεση / τεχνική περιγραφή / τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

τεχνική

Εργοστάσιο
κατασκευής:……………………………………………………Τύπος:…………………………………………………………………………………
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
……………………………………………………………………………..………………………………………………... €.

αριθμητικώς:

Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου
ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………..………………… €.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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