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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ Νο4:
«Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών εργαστηρίων»

Ο Δήμος Ηρακλείου
επαναδιακηρύσσει
την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών του Υποέργου Νο4:
«Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών εργαστηρίων»

Προϋπολογισμού 42.294,78 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 185/Β), του Π .Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.
Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1.
Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
(Φ.Ε.Κ. 185/Β) (ΕΚΠΟΤΑ)
2.

Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»

3.

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Απόφαση Π1/4089/4-11-2011 του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-122012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».

4.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος
θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.

5.

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις''.

6.

Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.

7.

Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός ισχύει.

8.

Το N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

9.

Τις με αρ. 506/2011, 857/2011 και 150/2013 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την υποβολή της
πρότασης, την έγκριση υλοποίησής της και την επανάληψη του διαγωνισμού αντίστοιχα.

10.

Τη με Α.Π.4382/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 364075.

11.

Την με αρ. 389/2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την επανάληψη του
Διαγωνισμού

12.

Τη μελέτη του Υποέργου που συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

13.

Τις αποφάσεις αρ.181/2012, αρ.192/2012, 19/2013 και 170/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.

14.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 7 Προτεραιότητα: Υποδομές Εκπαίδευσης / Κωδικός Πρόσκλησης 45 / Κατηγορία Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού
Ειδικών Σχολείων, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ.
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης σαρανταδύο
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (42.294,78 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εκπαιδευτικών εργαστηρίων, για την εξυπηρέτηση των
σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Παραρτήματος Γ' της παρούσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία
συνεστήθη με την με αριθμό 19/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, για την προμήθεια των ειδών
που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης και κατόπιν κανονικής προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία της
τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της Α’ Προκήρυξης του διαγωνισμού και
της επανάληψης του, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ημερομηνία αποστολής για Ημερομηνία
δημοσίευση στην

δημοσίευσης στον

Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερήσιο Τύπο

-

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη
Σε ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ

19- 7- 2013

42.294,78

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.1.
1.2.

Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη

μειοδότη για το Υποέργο Νο 4: «Προμήθεια εξοπλισμού

εκπαιδευτικών εργαστηρίων» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα, για τα είδη που
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Α', ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
1.3.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο
του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

1.4.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά και μόνο για ορισμένα από τα είδη
του εξοπλισμού και όχι αναγκαστικά για το σύνολο των ειδών αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση των
προσφορών θα γίνεται στις επιμέρους τιμές ανά είδος του εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για κάθε είδος.

2.

Προϋπολογισμός του έργου
2.1.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαρανταδύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (42.294,78 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2.2.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους
προορισμούς του Παραρτήματος Γ' - «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης». Τα
οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική
προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή της προσφοράς, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή του κάθε
είδους, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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3.

Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται:
3.1

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα ενάρξεως του
διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία) β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
οι προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

3.2

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

3.3

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1.4 ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής είναι δυνατόν να υποβάλλει
προσφορά και μόνο για ορισμένα από τα είδη του εξοπλισμού και όχι αναγκαστικά για το σύνολο των ειδών αυτού.
Στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις επιμέρους τιμές ανά είδος του εξοπλισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος.

4.

Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
4.1.

4.2.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση :
Δημαρχείο Ηρακλείου
Οδός Αγίου Τίτου 1
Τ.Κ: 71202
Ηράκλειο Κρήτης
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Βασ. Τζανιδάκης, τηλ. 2813409185, φαξ 2810227180.

4.3 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία

της

Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ηρακλείου) στην οδό Αγίου Τίτου 1, 1ος όροφος, αίθουσα Ανδρ. Παπανδρέου.
5.

Δημοσίευση
5.1.

Η

παρούσα

αναπόσπαστα

Προκήρυξη
μέρη

αυτής,

μαζί
διατίθεται

με
από

τα
την

συνημμένα
Αναθέτουσα

παραρτήματα,

που

αποτελούν

Αρχή σε έντυπη μορφή από το Τμήμα

Προμηθειών, στην Οδό Ανδρόγεω, αρ.2, τέταρτος όροφος, ΤΚ 71202, πληροφορίες κ. Βασ. Τζανιδάκης, κατά τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες αφού καταβάλουν το ποσό των 15€ ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του
Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας.
5.2

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με
την Προκήρυξη μέχρι και τη δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν
γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

5.3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που
ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.
1α του ΕΚΠΟΤΑ, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
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πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. β του ΕΚΠΟΤΑ.

6.

Αξιολόγηση Προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, με κριτήριο την χαμηλότερη

6.1

οικονομική προσφορά, ανά είδος.
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς δίνεται είτε για το σύνολο είτε για ορισμένα μόνο από τα είδη του εξοπλισμού

6.2

που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις επιμέρους
τιμές ανά είδος του εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος. Μειοδότης
αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος

6.3

ΣΤ’ της παρούσης.

7.

Είδος - Προδιαγραφές
7.1.

Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β'

της

παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

8.

Προσφορές
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του

8.1

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται

8.2

ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ' ανώτατο όριο

8.3

για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα

8.4

προς τους προσφέροντες (5) πέντε ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση,
αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η
κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν
παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
8.5 Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε
περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

-

κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν μόνο μία Προσφορά σε ένα (1)

9.1

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ΕΚΠΟΤΑ.
9.2 Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
-

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
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9.3

-

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

-

Ο αριθμός της Πρόσκλησης Συμμετοχής.

-

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

-

Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο τεύχη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι
i) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση γνησίου
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:
-

Δεσμεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα στα Παραρτήματα Α' και Β της παρούσας
είδη και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της.

-

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός 10 ημερών τα
δικαιολογητικά του άρθρου 11.2 της παρούσης και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της παρούσης.

ii) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσης
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών που προβλέπονται
στο Παράρτημα Β' της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΣΤ της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
9.4
9.5

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

9.6

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται
από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Σημειώνεται ότι από διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9.7

Η αρμόδια Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, ελέγχει τα δικαιολογητικά και
προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει ανά φύλλο
το περιεχόμενο των φακέλων τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια εξετάζει τις τεχνικές προσφορές των
υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. Στη συνέχεια, μετά τη
διαπίστωση ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων πληρούν τους όρους του Παραρτήματος Β', η Επιτροπή
καλεί τους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές και προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών
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προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς.
9.8

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο
εισηγείται, ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισμού.

10. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
10.1.

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις
προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών
συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την
παροχή σχετικών υπηρεσιών.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

10.2 Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
10.3 Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου
τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους
διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα
αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα
κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό
ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες συνθήκες.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:
(i) Συμμετοχή

σε

εγκληματική

οργάνωση,

όπως

αυτή

ορίζεται

στο

άρθρο

2

παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(ii) Δωροδοκία
Συμβουλίου

όπως
της

αυτή
26ης

ορίζεται
Μαΐου

αντίστοιχα

1997

και

στο
στο

άρθρο

άρθρο

3

3

της

παρ.

πράξης
1

της

του
κοινής

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
(iii) Απάτη,

κατά

την

έννοια

του

άρθρου

1

της

σύμβασης

σχετικά

με

την

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv) Νομιμοποίηση
στο

άρθρο

εσόδων
1

της
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από
Οδηγίας

παράνομες
91/308/ΕΟΚ

δραστηριότητες,
του

Συμβουλίου

όπως
της

ορίζεται

10/6/1991

για

τη

πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
10.4

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων
138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

11. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
11.1.

Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά:
11.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο.
11.1.2 Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' της διακήρυξης
11.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω
αδικήματα:
■

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

■

Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μα ΐου 1997(21) και στο
Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

■

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

■

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του ΠΔ. 60/2007.
γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία.
δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες
διαδικασίες.
ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής
τους στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.
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ζ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα
με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
την παρούσα Προκήρυξη.
11.1.4

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

11.1.5

Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

11.1.6

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

11.2. Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κατηγορία ενδιαφερομένων
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά :
11.2.1 Οι Έλληνες πολίτες:
11.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
11.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
11.2.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
11.2.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους και παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
11.2.2. Οι αλλοδαποί:
11.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
11.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 12.2.1.2
και 12.2.1.3 .
11.2.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
11.2.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.2.1 και 11.2.2 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
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11.2.4 Οι συνεταιρισμοί:
11.2.4.1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
11.2.4.2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 12.2.1.2
και 12.2.1.3 .
11.2.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά,
εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή
μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά,
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
12. Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
12.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 90 ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
12.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του
ΕΚΠΟΤΑ.
12.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 13.1 θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελείς επιτροπές παραλαβής σε κάθε σχολικό εργαστήριο, με
βάση τα παρακάτω στοιχεία:

13.

•

τη σύμβαση

•

τη τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

Τρόπος Πληρωμής
13.1 Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει για το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του εξοπλισμού.
13.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του
ΕΚΠΟΤΑ.
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13.3 Την ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα έχει ο προμηθευτής σε
συνεργασία με τον φορέα.
13.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

14. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης
14.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το
κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
14.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε
αυτόν.
14.3

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.

14.4

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

14.5

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην
τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

14.6

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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15. Γενικοί Όροι
15.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης.
15.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου, σύμφωνα με το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

1

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

205

1

Τεμάχιο

400,00

400,00

2

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

206

1

Τεμάχιο

120,00

120,00

3

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI (ΒLENDER)

207

1

Τεμάχιο

40,00

40,00

4

ΜΙΞΕΡ

208

2

Τεμάχιο

200,00

400,00

5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΕ

209

1

Τεμάχιο

600,00

600,00

6

ΨΥΓΕΙΟ

210

1

Τεμάχιο

650,00

650,00

7

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

211

1

Τεμάχιο

650,00

650,00

8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

213

2

Τεμάχιο

30,00

60,00

9

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

214

2

Τεμάχιο

140,00

280,00

10

ΦΡΙΤΕΖΑ

215

2

Τεμάχιο

120,00

240,00

11

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

216

2

Τεμάχιο

100,00

200,00

12

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ

221

2

Τεμάχιο

300,00

600,00

13

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ

222

1

Τεμάχιο

130,00

130,00

14

ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

223

20

Τεμάχιο

10,00

200,00
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ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

15
16
17
18

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜEΣΙΝΕΖΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

224

3

Τεμάχιο

80,00

240,00

225

1

Τεμάχιο

300,00

300,00

226

1

Τεμάχιο

110,00

110,00

227

2

Τεμάχιο

125,00

250,00

19

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤO ΣΚΑΠΤΙΚO

228

2

Τεμάχιο

600,00

1.200,00

20

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

230

2

Τεμάχιο

220,00

440,00

21

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

232

1

Τεμάχιο

500,00

500,00

22

ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

233

1

Τεμάχιο

50,00

50,00

23

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

234

3

Τεμάχιο

80,00

240,00

24

AYTOMATOΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 LT

235

3

Τεμάχιο

50,00

150,00

25

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

236

2

Τεμάχιο

75,00

150,00

26

ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

237

10

Τεμάχιο

3,00

30,00

27

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

238

10

Τεμάχιο

3,00

30,00

28

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

240

20

Τεμάχιο

3,00

60,00

29

ΚΛΑΔΟΚΟΦΤΗΣ

241

5

Τεμάχιο

10,00

50,00

30

ΑΞΙΝΑ

242

1

Τεμάχιο

15,00

15,00
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31

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ

243

4

Τεμάχιο

5,00

20,00

32

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ

244

24

Τεμάχιο

5,00

120,00

33

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY

246

6

Τεμάχιο

9,00

54,00

34

ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

247

4

Τεμάχιο

6,00

24,00

35

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ

248

1

Τεμάχιο

15,00

15,00

36

ΨΑΛΙΔΙ MΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

249

1

Τεμάχιο

30,00

30,00

37

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

250

5

Τεμάχιο

19,00

95,00

38

ΤΣΕΚΟΥΡΙ

251

1

Τεμάχιο

23,00

23,00

39

ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

252

3

Τεμάχιο

25,00

75,00

40

ΠΗΡΟΥΝΑ

253

3

Τεμάχιο

20,00

60,00

41

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

254

2

Τεμάχιο

27,00

54,00

42

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ

255

3

Τεμάχιο

60,00

180,00

43

NTOYΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

256

5

Τεμάχιο

230,00

1.150,00

44

ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΣΠΟΡΩΝ

257

2

Σετ

36,00

72,00
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Η τιμή αφορά σετ 1000
τεμαχίων

45

ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - ΣΠΟΡΕΙΟ

258

1

Τεμάχιο

6,00

46

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ
(μεγάλος)

259

2

Τεμάχιο

450,00

47

ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

260

2

Τεμάχιο

1.350,00

2.700,00

48

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΠΗΛΟΥ

263

1

Τεμάχιο

4.200,00

4.200,00

265

1

Τεμάχιο

70,00

70,00

266

1

Τεμάχιο

160,00

160,00

49
50

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΔΙ

6,00
900,00

51

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

269

4

Τεμάχιο

110,00

440,00

52

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ½-2’’

273

5

Τεμάχιο

70,00

350,00

53

ΣΕΤ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11- R 1/2 - 1 1/4 IN.

274

5

Τεμάχιο

240,00

1.200,00

54

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

284

5

Τεμάχιο

33,00

165,00

55

ΦΙΛΙΕΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

285

5

Τεμάχιο

180,00

900,00

56

Εργαστηριακό Αμπερόμετρο DC

291

12

Τεμάχιο

70,00

840,00

57

Εργαστηριακό Bολτόμετρο AC

292

12

Τεμάχιο

70,00

840,00

58

Εργαστηριακό Bολτόμετρο DC

293

12

Τεμάχιο

70,00

840,00

59

Εργαστηριακό Αμπερόμετρο AC

294

12

Τεμάχιο

70,00

840,00
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60

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ

353

1

Τεμάχιο

330,00

330,00

61

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ

354

10

Τεμάχιο

440,00

4.400,00

62

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΡΑΤΣΟΥ

355

11

Τεμάχιο

90,00

990,00

63
64
65

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ
ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ

356
358
360

2
1
1

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

230,00
1.200,00
2.000,00

66

Ανοιχτήρι κονσέρβας με δακτυλίδι

370

3

Τεμάχιο

54,00

162,00

67

Θερμόμετρα φούρνου

Τεμάχιο

12,00

36,00
34.386,00
7.908,78
42.294,78

3
ΣΥΝΟΛΟ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 23% (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€ ΜΕ ΦΠΑ)
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460,00
1.200,00
2.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς
θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.
•

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους
τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ).

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική Μονάδα.

•

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το
σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση
συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα
Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις
που αναφέρονται στα ακόλουθα:
■

ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και
πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας -Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου»

■

ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για
τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό

•

Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς
και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (Κωδικός: 205)
Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.300W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Το υλικό του κάδου θα είναι
ανοξείδωτο/polinox. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα
λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. H
επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή
προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει
ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα
αποσκλήρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35o DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η
ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον Α, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος Α. Οι ενδεικτικές διαστάσεις
του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 206)
Η ελάχιστη ονομαστική ισχύς εξόδου των μικροκυμάτων θα είναι 700 W και η ελάχιστη χωρητικότητα του φούρνου 20lt. Θα έχει
σύστημα ομοιόμορφης διανομής των μικροκυμάτων. Θα έχει αυτόματα προγράμματα για ζέσταμα και γρήγορη απόψυξη. Η επιλογή
των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικούς διακόπτες και το άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο. Θα έχει ηχητική ειδοποίηση
μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Το σύστημα διανομής των μικροκυμάτων θα είναι με περιστρεφόμενη επιφάνεια. Οι
ενδεικτικές διαστάσεις του φούρνου θα είναι 49 X 28 X 37 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI (ΒLENDER) - (Κωδικός: 207)
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 400 W και χωρητικότητα κανάτας 500ml. Θα έχει τουλάχιστον δύο ταχύτητες λειτουργίας. Θα
φέρει κοπτήριο για ξηρούς καρπούς και θρυμματισμό πάγου.
ΜΙΞΕΡ (Κωδικός: 208)
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender
χωρητικότητας 1,5 lt, ανοξείδωτα μαχαίρια και δίσκους κοπής, και ανοξείδωτους αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ (Κωδικός: 209)
H ηλεκτρική κουζίνα θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1),
τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις
εξής έξη (6) λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. H καθαρή
χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 55 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό
ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (1) ταψί βαθύ εμαγιέ, ένα (1) ρηχό
ταψί αλουμινίου και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι Α. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X
60 X 60 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
ΨΥΓΕΙΟ (Κωδικός: 210)
To ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W,
τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 370 lt και η κατάψυξή του θα
είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι
προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξής του θα είναι 8kg σε 24 ώρες. Η αυτονομία
του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση,
από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο
καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη
της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα διαθέτει chiller για βέλτιστη συντήρηση κρέατος,
πουλερικών και ψαριών. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον Α και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις
του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (Κωδικός: 211)
Θα είναι δίπορτος, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150 W, τάση
λειτουργίας 220-240 V, συχνότητα 50 Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του στη συντήρηση θα είναι 270 lt, στην
κατάψυξη 75lt και θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την
κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξής του θα είναι 8 kg σε 24
ώρες. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια
στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι
από γυαλί. Θα φέρει τρία ράφια στην κατάψυξη. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της
κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα
διαθέτει chiller για βέλτιστη συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον Α
και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Κωδικός: 213)
Θα έχει ικανότητα ζυγίσματος έως 5kgr, με διαβάθμιση ένδειξης βάρους ανά 1gr. Θα έχει λειτουργίες αυτόματου μηδενισμού,
υπολογισμού καθαρού βάρους, αλλαγής της μονάδας μέτρησης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται με μπαταρία.
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ (Κωδικός: 214)
Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 700W και χωρητικότητα 1.20lt. Θα έχει αποσπώμενα μέρη τα οποία θα πλένονται σε πλυντήριο
πιάτων. Θα διαθέτει δοχείο
συλλογής υπολειμμάτων.
ΦΡΙΤΕΖΑ (Κωδικός: 215)
Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1.9kW και χωρητικότητα τουλάχιστον 2.5lt. Θα έχει αποσπώμενο αντικολλητικό κάδο, φίλτρο
κατά των οσμών, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη.
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (Κωδικός: 216)
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 480W. Θα έχει δυνατότητα παρασκευής τουλάχιστον 900gr ψωμιού, με τρεις επιλογές
κρούστας. Θα έχει δυνατότητα παρασκευής κέικ και μαρμελάδας. Θα διαθέτει χρονοδιακόπτη.
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ (Κωδικός: 221)
Θα είναι μη αυτοπροωθούμενη, με κινητήρα αμόλυβδης βενζίνης 5,5 HP. Θα έχει πλάτος κοπής 40cm. Θα φέρει κάδο συλλογής
χλόης 60lt. Το πλαίσιό της θα είναι ατσάλινο, με ρύθμιση ύψους από 30-70 mm.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ (Κωδικός: 222)
Θα είναι από PVC και θα γεμίζει με άμμο ή νερό. Θα έχει πλάτος εργασίας 50cm. Μετά την σπορά θα πιέζει τον σπόρο μέσα στο
έδαφος, ώστε να παραμείνει εκεί.
ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 223)
Ποτιστικό μπεκ ½”, ρυθμιζόμενο, ορειχάλκινο, με λόγχη, για κάρφωμα στο έδαφος, σε κάρτα, με ακτίνα ποτίσματος 3-11m,
περιστροφή 360ο.
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (Κωδικός: 224)
Θα έχει ονομαστική ισχύ 500 W. Θα είναι διπλής κοπής, το μήκος της λάμας του θα είναι 40 cm και η απόσταση των δοντιών του
24 mm. Θα φέρει μηχανισμό ταχείας ακινητοποίησης των μαχαιριών για λόγους ασφαλείας.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ (Κωδικός: 225)
Θα έχει ονομαστική ισχύ 2,2 kW, διάμετρο κοπής 38 mm και απόδοση 180 kg/h. Θα φέρει κάδο συλλογής 35 lt. Θα έχει αθόρυβη
λειτουργία. Θα έχει διάταξη για εύκολη και γρήγορη απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων κλαδιών και θωρακισμένο μηχανισμό
κοπής για λόγους ασφάλειας. Θα έχει ρόδες και ενσωματωμένη λαβή για διευκόλυνση του χρήστη.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ – ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (Κωδικός: 226)
Θα έχει ονομαστική ισχύ 2,.5 kW, ταχύτητα αέρος κατά το φύσημα 270 km/h, μέγιστη αναρρόφηση 720 m3/h. Θα έχει σάκο
χωρητικότητας 40 lt και θα φέρει ιμάντα ανάρτησης.
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜEΣΙΝΕΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (Κωδικός: 227)
Θα έχει ονομαστική ισχύ 1000 W. Θα έχει διάμετρο κοπής 30 cm, διάμετρο και μήκος νήματος 1,4 mm και 2 Χ 5 m, αντίστοιχα.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤO ΣΚΑΠΤΙΚO (Κωδικός: 228)
Θα έχει αερόψυκτο τετράχρονο κινητήρα αμόλυβδης βενζίνης, ονομαστικής ισχύος 5,5 ΗP. Θα φέρει 16 μαχαίρια, που θα έχουν
διάμετρο 30 cm. Το πλάτος κοπής θα είναι 90 cm. Θα φέρει προφυλακτήρες και πλευρικούς δίσκους προστασίας. Θα έχει δύο
ταχύτητες (εμπρός, πίσω) και αυτόματη χειρομίζα εκκίνησης. Θα διαθέτει ρύθμιση του ύψους των χειρολαβών. Το βάρος του θα
είναι έως 60 kg.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (Κωδικός: 230)
Θα έχει ονομαστική ισχύ κινητήρα 1,8 HP. Θα έχει λάμα μήκους 35 cm, με γρανάζι περιστροφής. To βήμα και το πάχος της
αλυσίδας θα είναι 3/8’’ και 0,05’’ αντίστοιχα.
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ (Κωδικός: 232)
Θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κινητήρας 4-MIX με αντιδονητικό σύστημα και ισχύ 1,05 kW. Θα διαθέτει επίσης αυτόματη αποσυμπίεση, τάπα ρεζερβουάρ που
ανοίγει χωρίς εργαλεία
• Μήκος κοπής: 30 cm
• Συνολικό μήκος με μαχαίρια: 270 – 390 cm
• Θα διαθέτει αορτήρα/σύστημα μεταφοράς
ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (Κωδικός: 233)
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Θα έχει κάδο από PVC, με χωρητικότητα 20 lt και πλάτος σποράς 45 cm.
ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κωδικός: 234
Θα είναι κατασκευασμένος από θερμομονωτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη θερμοκρασία για τη διαδικασία της
κομποστοποίησης. Θα έχει τρία καπάκια, δύο για την είσοδο των υλικών και ένα για την έξοδο του compost. Το ένα καπάκι εισόδου
θα είναι με ρυθμιζόμενους αεραγωγούς. Θα φέρει διάτρητη βάση εδάφους, για τη δίοδο του αέρα.
AYTOMATOΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 LT (Κωδικός: 235)
Θα είναι αυτόματος, με χωρητικότητα δοχείου 5 lt, ενσωματωμένη μπαταρία και λουράκι μεταφοράς.
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Κωδικός: 236)
Θα έχει ονομαστική ισχύ κινητήρα 1,3 kW, μέγιστη πίεση 100bar, μέγιστη παροχή 300 lt/h και αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Θα
περιλαμβάνονται ακροφύσιο fan, εύκαμπτος σωλήνας 3 m και φιάλη απορρυπαντικού 0,5 lt.
ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ (Κωδικός: 237)
Μεταλλικό τσαπάκι σκαλιστήρι κηπουρικής.
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ (Κωδικός: 238)
Μεταλλικό σκαλιστήρι κηπουρικής.
ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (Κωδικός: 240)
Μεταλλικό φτυαράκι κηπουρικής.
ΚΛΑΔΟΚΟΦΤΗΣ (Κωδικός: 241)
Κλαδοκόφτης κηπουρικής, με ξύλινες χειρολαβές, για δέντρα και θάμνους.
ΑΞΙΝΑ (Κωδικός: 242)
Θα είναι μεταλλική, μήκους 140mm, με ενισχυμένη χειρολαβή.
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ (Κωδικός: 243)
Μεταλλικό τσουγκρανάκι κηπουρικής Heavy Duty με 5 δόντια και ξεκούραστη ενισχυμένη χειρολαβή.
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ (Κωδικός: 244)
Μεταλλικό τσουγκρανάκι κηπουρικής Heavy Duty με 9 δόντια και ξεκούραστη ενισχυμένη χειρολαβή.
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY (Κωδικός: 246)
Kλασσικό κλαδευτικό ψαλίδι τύπου Felco, 200 mm. Θα είναι με υψηλής ποιότητας αντικολλητικές λεπίδες από σκληρυμένο ατσάλι,
με επενδεδυμένες χειρολαβές για πολύωρη εργασία.
ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (Κωδικός: 247)
Kλασσικό ελαφρύ κλαδευτικό ψαλίδι, 200mm. Θα είναι με υψηλής ποιότητας σκληρυμένες αντικολλητικές λεπίδες.
ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ (Κωδικός: 248)
Ψαλίδι για γκαζόν, με περιστρεφόμενο μηχανισμό λεπίδων. Θα έχει υψηλής ποιότητας επινικελωμένες αντικολλητικές κυματιστές
λεπίδες και σκληρή πλαστική επενδεδυμένη λαβή (μαξιλαράκι).
ΨΑΛΙΔΙ MΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (Κωδικός: 249)
Θα έχει ατσάλινες αντικολλητικές κυματιστές λεπίδες, μήκους 225mm και τηλεσκοπικές επιμηκυνόμενες λαβές από υψηλής αντοχής
αλουμίνιο.
ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 250)
Πριόνι κλαδέματος μεταλλικό, τριπλοακονισμένο, με αναπαυτική πλαστική λαβή και ειδική υποδοχή για προσαρμογή τηλεσκοπικού
κονταριού για ψηλά κλαδέματα.
ΤΣΕΚΟΥΡΙ (Κωδικός: 251)
Τσεκούρι με στέλεχος (άξονα) από μασίφ ξύλο (π.χ. καρυδιά), μήκους 35 cm, και λεπίδα από χάλυβα, με δερμάτινο προστατευτικό
στην άκρη της.
ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (Κωδικός: 252)
Μαχαίρι εμβολιασμού δέντρων μεταλλικό, με ειδική αιχμηρή διαμόρφωση και σπάτουλα για την ανύψωση του φλοιού και την
εισαγωγή του εμβολίου. Η λάμα θα διπλώνει και η σπάτουλα θα είναι από ορείχαλκο. Θα διαθέτει λαβή με πλαστική κάλυψη για
άνετη χρήση.
ΠΗΡΟΥΝΑ (Κωδικός: 253)
Πηρούνα μεταλλική με 4 δόντια, ενδεικτικών διαστάσεων (πλάτος Χ ύψος) 17 Χ 26,5 cm, μαζί με ξύλινο στέλεχος (στυλιάρι) από
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μασίφ ξύλο, μήκους 110 cm.
ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ (Κωδικός: 254)
Πατόφτυαρο μεταλλικό, ενδεικτικών διαστάσεων (πλάτος Χ ύψος) 16,5 Χ 24,5 cm, μαζί με ξύλινο στέλεχος (στυλιάρι) από μασίφ
ξύλο μήκους 110 cm.
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ (Κωδικός: 255)
Θα είναι μεταλλικό, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Θα έχει βαθειά σκάφη, τρακτερωτή ρόδα και οι λάβες του θα είναι
επικαλυμμένες με καουτσούκ.
NTOYΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Κωδικός: 256)
Θα είναι πλαστική, ενδεικτικών διαστάσεων 85 Χ 50 Χ180 (ΠΧBΧY) cm, και θα έχει τουλάχιστον 4 ράφια αντοχής 25 κιλών το
καθένα.
ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ (Κωδικός: 257)
Γλαστράκια φύτευσης σπόρων, από ανθεκτικό πλαστικό, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ενδεικτικών διαστάσεων (Μήκος Χ
Πλάτος Χ Ύψος) 7 Χ 7 Χ 8 cm.
ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΣΠΟΡΕΙΟ (Κωδικός: 258)
Σπορείο από ανθεκτικό πλαστικό, με 30 θήκες (3-4 σπόροι ανά θήκη), με πλαστικό καπάκι προφύλαξης, ενδεικτικών διαστάσεων
(Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος) 54,2 Χ 15,7 Χ 14,5 cm.
ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ (Κωδικός: 259)
Πάγκος μεταφύτευσης για φυτώρια, κατασκευασμένος από πλήρως γαλβανισμένη λαμαρίνα, με τις ακόλουθες ενδεικτικές
διαστάσεις:
• Μικρός: (Μήκος Χ Πλάτος) 135 Χ 66 cm
• Μεγάλος: (Μήκος Χ Πλάτος) 200 Χ 100 cm
ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ (Κωδικός: 260)
Πάγκος ριζοβολίας, θερμαινόμενος, με σύστημα υδρονέφωσης, ενδεικτικών διαστάσεων (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 2,00 Χ 1,20 Χ
0,83 m, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Τα ποδαρικά των πάγκων θα είναι από σωλήνα 1", με 2 mm πάχος τοιχωμάτων. Τοποθετούνται ανά 2 m και το καθένα έχει βάση
στήριξης σε μπλοκ από σκυρόδεμα.
• Κουπαστή από προφίλ αλουμινίου.
• Τα ποδαρικά θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο σειρές γαλβανισμένη μορφοσωλήνα 30 Χ 30 mm.
• Για το αλφάδιασμα των πάγκων σε κάθε ποδαρικό θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.
• Οι γωνίες του πάγκου και οι συνδετήρες της κουπαστής θα είναι από αλουμίνιο.
• Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη για προστασία από την οξείδωση.
• Θα τοποθετούνται τοξάκια 1/2", τα οποία θα συνδέονται στην κορυφή με σωλήνα 1/2" κατά μήκος, με ειδικούς συνδέσμους
(χούφτες και φουρκέτες).
Πάνω στα τοξάκια θα τοποθετείται πλαστικό για τη κάλυψη του πάγκου. Η συγκράτηση του πλαστικού θα γίνεται σε σωλήνες 1/2"
κατά μήκος με κλιπ 1/2" και η κίνηση θα γίνεται δεξιά - αριστερά του πάγκου με δύο μανιβέλες.
• Η θέρμανση του υποστρώματος στον πάγκο θα επιτυγχάνεται με θερμικό καλώδιο ισχύος 640 watt.
• Η υδρονέφωση θα επιτυγχάνεται με υδρονεφωτές παροχής 7 λίτρων/ώρα. Το όλο σύστημα θα περιλαμβάνει όλους τους
αναγκαίους αγωγούς και σύνδεσμους (ταφ, ρακόρ, τερματικά κλπ.)
• Ο έλεγχος λειτουργίας θα γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα στεγανού τύπου με ηλεκτρονικό όργανο (microcomputer), με πλήρη
έλεγχο θερμοκρασίας εδάφους και σχετικής υγρασίας και δυνατότητα ρύθμισης των επιθυμητών μεγεθών .To ηλεκτρονικό όργανο
θα παρέχει οπτική ένδειξη σχετικής υγρασίας από 10-99% και θερμοκρασίας από -50°C - 115 °C, με ακρίβεια ± 1%.
ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΠΗΛΟΥ (Κωδικός: 263)
Θα έχει ηλεκτρικό κινητήρα 1,2 kW και παραγωγή 200 kg/h. Θα φέρει μανόμετρο για έλεγχο του κενού και αντλία κενού με κινητήρα
3/4 HP - 220 V. Θα φέρει διακόπτη ασφαλείας, παράθυρο με τζάμι για έλεγχο του νερού, χερούλι για την ασφαλή προώθηση του
πηλού στους κοχλίες και την αποφυγή ατυχημάτων, σώμα ζυμωτηρίου από χυτό αλουμίνιο, δύο κοχλίες βήματος 70 mm X 560cm
και αντλία με λάδι και μανόμετρο πιέσεως. Ενδεικτικές διαστάσεις: 1250 Χ 510 Χ 600 (MXΠXΥ) mm.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (Κωδικός: 265)
Επιτραπέζιος τροχός για ρίγα και διαμόρφωση πηλοπλαστικής, χαλύβδινος, δύο διαστάσεων δίσκου (πλατώ) διαμέτρου Φ150 και
Φ240mm, αντίστοιχα.
ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ (Κωδικός: 266)
Επιδαπέδιος τροχός για ρίγα και διαμόρφωση πηλοπλαστικής, χαλύβδινος, δίσκου (πλατώ) διαμέτρου Φ240mm και ρυθμιζόμενου
ύψους 750-1100mm.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ (Κωδικός: 269)
Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ικανότητα τσοκ: 1-13mm
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• Ονομαστική Ισχύς : 650 W
• Ταχύτητα περιστροφής: 0-3000 rpm
• Ικανότητα διάτρησης σε ξύλο : 20mm
• Ικανότητα διάτρησης σε χάλυβα: 8mm
• Σπείρωμα άξονα 3/8"
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 250 Χ180 (ΜΧΥ) mm.
Για διάτρηση υψηλής ταχύτητας μικρών οπών ακριβείας σε μέταλλο ή ξύλο. Θα έχει δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Ο
κινητήρας του θα έχει υψηλή αντοχή σε υπερφόρτιση. Θα φέρει μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών. Θα έχει τσοκ 10mm, χωρίς κλειδί, για
γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι. Θα έχει επιφάνεια μαλακής αίσθησης στο διακόπτη και στη λαβή για
μείωση των κραδασμών και πιο άνετη χρήση. Θα αποτελεί καλοζυγισμένη κατασκευή για χρήση με το ένα χέρι. Θα έχει σύστημα
διπλής ασφαλείας συγκράτησης του καλωδίου.
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ½-2’’ (Κωδικός: 273)
Θα είναι από κράμα αλουμινίου με επικάλυψη χρωμίου. Θα περιλαμβάνεται ανταλλακτικό μαχαιράκι.
ΣΕΤ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11- R 1/2 - 1 1/4 IN. (Κωδικός: 274)
Περιλαμβάνει δεξιόστροφο βιδολόγο 1/2"-1 1/4" & μεταλλική κασετίνα, μαχαίρια BSPT. Θα είναι χυτοσίδηρη κατασκευή βαρέος
τύπου. Τα μαχαίρια θα έχουν ειδική γεωμετρία για ευκολότερη εκκίνηση της ελικοτόμησης και το προφίλ τους θα είναι για υψηλή
ποιότητα ελικοτόμησης. Θα έχει μεγάλες και αρκετές οπές ψυκτικού για καλύτερη λίπανση των μαχαιριών. Θα έχει χυτοσίδηρο
καπάκι για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πιο αξιόπιστη ελικοτόμηση. Σε όλα τα παραπάνω θα παρέχεται εγγύηση 2 ετών.
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (Κωδικός: 284)
Τσιμπίδα υδραυλικού/ηλεκτρολόγου (γκαζοτανάλια) μεταλλική (χρώμιο – βανάδιο), πλήρως επιχρωμιωμένη, με μόνωση βαρέος
τύπου έως 1000 Volt και μήκος 240 mm.
ΦΙΛΙΕΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 285)
Θα είναι χειροκίνητη από 1/2" έως 1& 1/2".
Εργαστηριακό Αμπερόμετρο DC (Κωδικός: 291)
Θα είναι ψηφιακό. Θα μετρά ένταση συνεχούς ρεύματος DC σε εύρος 200 μΑ – 10 Α. H τάση τροφοδοσίας του θα είναι
110/220/230 V.
Εργαστηριακό Bολτόμετρο AC (Κωδικός: 292)
Θα είναι ψηφιακό. Θα μετρά τάση εναλλασσόμενου ρεύματος AC σε εύρος 200mV600V. H τάση τροφοδοσίας του θα είναι 110/220/230V.
Εργαστηριακό Bολτόμετρο DC (Κωδικός: 293)
Θα είναι ψηφιακό. Θα μετρά τάση συνεχούς ρεύματος DC σε εύρος 200 mV – 600 V. H τάση τροφοδοσίας του θα είναι 110/220/230
V.
Εργαστηριακό Αμπερόμετρο AC (Κωδικός: 294)
Θα είναι ψηφιακό. Θα μετρά ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος AC σε εύρος 200 μΑ -10 Α. H τάση τροφοδοσίας του θα είναι
110/220/230 V.
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ (Κωδικός: 353)
Το μικροσκόπιο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κεφαλή με μονοφθάλμια περιστροφή 3600 και κλίση μέχρι 300
• Προσοφθάλμιος ευρυγώνιος WF 10Χ/18 mm
• Πλατφόρμα αντικειμενικών τεσσάρων θέσεων
• Αντικειμενικοί φακοί αχρωματικοί DIN 4Χ/0,10, DIN 10Χ/0,25, DIN 40Χ/0,65, DIN 100Χ/1,25
• Τράπεζα μηχανικής κίνησης σε δύο άξονες, με διαστάσεις 125 Χ 115 mm και ελεύθερη κίνηση 70 Χ 30 mm
• Ομοαξονικό σύστημα αδρής και μικρομετρικής εστίασης
• Σύστημα φωτισμού Χ-LED2 με ρυθμιζόμενη ένταση
• Συμπυκνωτής τύπου 1,25 Ν Α Abbe, ρυθμιζόμενου ύψους και με διάφραγμα ίριδος
• Τροφοδοσία 100 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz και εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με έξοδο 7,5 V (AC)
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ (Κωδικός: 354)
Το μικροσκόπιο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κεφαλή με διοφθάλμια περιστροφή 3600 και κλίση μέχρι 300 με ρυθμιζόμενη εστιακή απόσταση και διοπτική αντιστάθμιση
• Προσοφθάλμιος ευρυγώνιος WF 10Χ/18 mm
• Πλατφόρμα αντικειμενικών τεσσάρων θέσεων
• Αντικειμενικοί φακοί αχρωματικοί DIN 4Χ/0,10, DIN 10Χ/0,25, DIN 40Χ/0,65, DIN 100Χ/1,25
• Τράπεζα μηχανικής κίνησης σε δύο άξονες, με διαστάσεις 125 Χ 115 mm και ελεύθερη κίνηση 70 Χ 30 mm
• Ομοαξονικό σύστημα αδρής και μικρομετρικής εστίασης
• Σύστημα φωτισμού Χ-LED2 με ρυθμιζόμενη ένταση
• Συμπυκνωτής τύπου 1,25 Ν Α Abbe, ρυθμιζόμενου ύψους και με διάφραγμα ίριδος
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• Τροφοδοσία 100 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz και εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με έξοδο 7,5 V (AC)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (Κωδικός: 355)
Θα είναι ψηφιακό. Θα μετράει τη μεγάλη και τη μικρή πίεση καθώς και τους παλμούς της καρδιάς. Στην οθόνη του θα εμφανίζει
ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια. Θα φέρει περιχειρίδα
για διάμετρο μπράτσου 22-32 cm, που θα φουσκώνει αυτόματα μέχρι την κατάλληλη τιμή. Θα έχει μεγάλη οθόνη και θα είναι
εύκολο στη χρήση. Θα λειτουργεί με μπαταρίες ή με ρεύμα με μετασχηματιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στην τιμή. Θα έχει
δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη του, 30 μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα καθώς και του μέσου όρου των τελευταίων
μετρήσεων.
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ (Κωδικός: 356)
Θα έχει κώδωνες από ανοξείδωτο χάλυβα, με μεμβράνη διπλών συχνοτήτων σε κάθε πλευρά τους και στεφάνη που δεν παγώνει
τον ασθενή. H μεγάλη πλευρά κάθε κώδωνα θα χρησιμοποιείται σε ενήλικες ασθενείς, ενώ η μικρή πλευρά σε περιπτώσεις
παιδιατρικών ή λεπτών ασθενών, γύρω από επιδέσμους και για εξέταση στις καρωτίδες. Θα έχει σωλήνα ακουστικών υψηλής
απόδοσης με διπλό αυλό. Θα έχει δυνατότητα μετατροπής της μικρής πλευράς σε παραδοσιακό κώδωνα με αντικατάσταση της
μεμβράνης από ελαστικό δακτύλιο.
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ (Κωδικός: 358)
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2500W, θα φέρει 2 ανεμιστήρες και θα έχει χωρητικότητα 3 gastronorm 1/1. Θα είναι
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 430, θα έχει ηλεκτρικά θερμαινόμενη βιτρίνα αέρα με κουρμπαριστό τζάμι για
προβολή και συντήρηση των φαγητών και θα φέρει θερμοστάτη για ανύψωση της θερμοκρασίας έως 90ο C. Θα φέρει συρτάρι
υγρασίας. Θα έχει φωτισμό στη βιτρίνα με λάμπες θερμοκρασίας αλογόνου. Θα φέρει εσωτερικά ανοξείδωτη σχάρα.
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 110 Χ 71 Χ 60 (Π Χ Β Χ Υ) cm.
ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ (Κωδικός: 360)
Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 550 W και χωρητικότητα τουλάχιστον 1200 lt. Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
χάλυβα κατά AISI 304. Θα έχει δύο πόρτες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ρυθμιζόμενα
ενισχυμένα πλαστικοποιημένα ράφια. Θα έχει λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας του θα
είναι τουλάχιστον 2 έως 7ο C. Θα έχει θερμόμετρο, θερμοστάτη και εσωτερικό φωτισμό. Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις: 135 Χ
70 Χ 200 (Π Χ Β Χ Υ) cm.
Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού
Όλα τα είδη του εξοπλισμού που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της ισχύουσας
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της υγείας του καταναλωτή και
ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά (σήμα CE, προειδοποιήσεις κλπ).
Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισμού

Κατηγορία
Ειδικός εξοπλισμός για
παιδιά με κινητικά
προβλήματα
Ειδικός εξοπλισμός για
παιδιά με προβλήματα
όρασης
Λοιπός εξοπλισμός

Ελάχιστος χρόνος εγγύησης (έτη)
2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο
για το λογισμικό
2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο
για το λογισμικό
2 χρόνια
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Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Συνημμένος πίνακας excel)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8

9
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο
2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Λεωφ. Κνωσού 1, Ηράκλειο
2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Πυράνθου και Αυλώνος, Ηράκλειο
3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο
Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρυκόων Ηρακλείου
Γερουλάνου 32, Ηράκλειο
Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
Γερουλάνου 32, Ηράκλειο
ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου
Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου
Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

11

1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Καλοκαιρινού 197, Ηράκλειο
4ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μάχης Κρήτης και Υακίνθου, Ηράκλειο
5ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εργατικές κατοικίες Μπεντεβή, Ηράκλειο
9ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μπετεινάκη 5, Ηράκλειο
10ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ισοκράτους 2, Ηράκλειο
11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλ. Μηνά Γεωργιάδη, Χρυσοπηγή, Ηράκλειο
12ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κράπης 4, Ηράκλειο
13ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κανάρη 40, Ηράκλειο
14o Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στεργ. Σπανάκη 5,Πόρος, Ηράκλειο
15ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εμμ. Παπά 9, Ηράκλειο
17ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. Κνωσού 1, Ηράκλειο
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18ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ερυθραίας 42, Ηράκλειο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. Κνωσού 236, Ηράκλειο
20ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιωάν Καρδίτση 10, Ηράκλειο
23ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μουσών 71, Ηράκλειο
26ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13
14
15
16
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Γ. Μαράντη 3, Ηράκλειο
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2

28ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παπαγιάννη Σκουλά 10, Ηράκλειο
30ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πυράνθου 44, Ηράκλειο
32ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λύτρα 2, Ηράκλειο
34ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αλ. Σβάιτσερ 61, Ηράκλειο
35ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δαμασκηνού 20, Ηράκλειο
36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταγμ. Γιακουμάκη 41, Ηράκλειο
40ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ. Μαράντη, Ηράκλειο
45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός Ζεύξιδος, Τρεις Βαγιές, Ηράκλειο
47o Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν. Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο
48ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δαφέρμου & Φιλ. Εταιρείας, Ηράκλειο
50ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μάχης Κρήτης και Υακύνθου, Ηράκλειο
52ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ. Αθητάκη 44, Ηράκλειο
53ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο
1ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ
Βούτες
2ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ
Λ. Πανεπιστημίου 70, Βούτες
2o Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Μαυσώλου 105, Ν. Αλικαρνασσός
3o Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Αγ. Γεωργίου 11, Ν. Αλικαρνασσός
4o Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Γήπεδο ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ν. Αλικαρνασσός
Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Προφήτης Ηλίας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
18ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έκτορος 6, Ηράκλειο
33ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αλαμάνας & Ρωμανίδη Ι, Ηράκλειο
35ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ολύμπου 113, Ηράκλειο
48ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιερολοχιτών 42, Ηράκλειο
51ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ι. Καρδίτση 10, Ηράκλειο
54ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έβρου & Άρτας 10, Ηράκλειο
74ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θεοδοσίου Ματθαιάκη 35Α, Ηράκλειο
3ο ΝΗΠ. ΒΟΥΤΩΝ
Λ. Πανεπιστημίου 70, Βούτες
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φιλελλήνων και Σκεπετζή, Ηράκλειο
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δούκος Μποφώρ 19, Ηράκλειο
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3
4
5
6
7
8

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πάροδος Γεωργίου Διλβόη (Νέα Αλάτσατα), Ηράκλειο
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βορείου Ηπείρου 1, Ηράκλειο
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αντ. Βορεάδη 36
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. Δημοκρατίας 12, Ηράκλειο
6ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ)
Πιτσουλάκη 24, Ηράκλειο
8ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ. Ξηρουδάκη 17, Ηράκλειο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Συνημμένο αρχείο pdf)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας .......................................
Κατάστημα ........................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης .......................
ΕΥΡΩ ..............................................

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

υπ'

αριθμόν

...................................................

για ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι

του

ποσού

των

ΕΥΡΩ

................................................
υπέρ

..........................................................................

(και

ολογράφως)

της

Εταιρείας

................................................................................................... , οδός..................................................... ,
αριθμός ..................... , ΤΚ ............................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
........................................ , (2) ............................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών),
δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
.........................................

για

την

......................................................................

προμήθεια
σύμφωνα

αντικειμένων
με

την

με
υπ'

κωδικούς
αριθ.

.............................................. Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το
οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...................................................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας .......................................
Κατάστημα ........................................
Ημερομηνία έκδοσης ......................
ΕΥΡΩ ..............................................

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX)

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν ................................................... για
ΕΥΡΩ....................................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .................... (και ολογράφως) .................................... στο οποίο και μόνο
περιορίζεται

η

υποχρέωσή

.......................................................................... ,

μας,

υπέρ

της

οδός...................................................... ,

Εταιρείας
αριθμός

.................. , ΤΚ ................................. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
........................................ , (2) ............................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για
την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό
.................... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς
............................................(αριθμός διακήρυξης ............. / ....... ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ....................................................
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το
οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονομασία Τράπεζας .......................................
Κατάστημα ........................................
Ημερομηνία έκδοσης ......................
ΕΥΡΩ ..............................................

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX)

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν .................................................... για
ΕΥΡΩ....................................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .................... (και ολογράφως) .................................... στο οποίο και μόνο
περιορίζεται

η

υποχρέωσή

.......................................................................... ,

μας,

υπέρ

της

οδός...................................................... ,

Εταιρείας
αριθμός

.................. , ΤΚ ................................. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
........................................ , (2) ............................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με
αριθμό σύμβασης ...................................... , που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση
εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με κωδικούς ................................................ (αριθμός διακήρυξης
......... / ........ ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ...................................................... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το
οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την .................................... ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

205

Τεμάχιο

2

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

206

Τεμάχιο

3

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI (ΒLENDER)

207

Τεμάχιο

4

ΜΙΞΕΡ

208

Τεμάχιο

5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΕ

209

Τεμάχιο

6

ΨΥΓΕΙΟ

210

Τεμάχιο

7

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

211

Τεμάχιο

8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

213

Τεμάχιο

9

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

214

Τεμάχιο

10

ΦΡΙΤΕΖΑ

215

Τεμάχιο

11

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

216

Τεμάχιο

12

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ

221

Τεμάχιο

13

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ

222

Τεμάχιο

14

ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

223

Τεμάχιο

15

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

224

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ σε
€
(χωρίς ΦΠΑ)

35

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

16

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

225

Τεμάχιο

17

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

226

Τεμάχιο

18

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜEΣΙΝΕΖΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

227

Τεμάχιο

19

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚO

228

Τεμάχιο

20

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

230

Τεμάχιο

21

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

232

Τεμάχιο

22

ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

233

Τεμάχιο

23

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

234

Τεμάχιο

24

AYTOMATOΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 LT

235

Τεμάχιο

25

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

236

Τεμάχιο

26

ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

237

Τεμάχιο

27

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

238

Τεμάχιο

28

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

240

Τεμάχιο

29

ΚΛΑΔΟΚΟΦΤΗΣ

241

Τεμάχιο

30

ΑΞΙΝΑ

242

Τεμάχιο

243

Τεμάχιο

244

Τεμάχιο

246

Τεμάχιο

247

Τεμάχιο

31
32
33
34

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY
ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

36

35

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ

248

Τεμάχιο

36

ΨΑΛΙΔΙ MΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

249

Τεμάχιο

37

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

250

Τεμάχιο

38

ΤΣΕΚΟΥΡΙ

251

Τεμάχιο

39

ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

252

Τεμάχιο

40

ΠΗΡΟΥΝΑ

253

Τεμάχιο

41

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

254

Τεμάχιο

42

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ

255

Τεμάχιο

43

NTOYΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

256

Τεμάχιο

44

ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ

257

Σετ

45

ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - ΣΠΟΡΕΙΟ

258

Τεμάχιο

46

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ
(μεγάλος)

259

Τεμάχιο

47

ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

260

Τεμάχιο

48

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΠΗΛΟΥ

263

Τεμάχιο

49

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

265

Τεμάχιο

50

ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΔΙ

266

Τεμάχιο
37

51

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

269

Τεμάχιο

52

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ½-2’’

273

Τεμάχιο

53

ΣΕΤ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11- R 1/2 - 1 1/4 IN.

274

Τεμάχιο

54

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

284

Τεμάχιο

55

ΦΙΛΙΕΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

285

Τεμάχιο

56

Εργαστηριακό Αμπερόμετρο DC

291

Τεμάχιο

57

Εργαστηριακό Bολτόμετρο AC

292

Τεμάχιο

58

Εργαστηριακό Bολτόμετρο DC

293

Τεμάχιο

59

Εργαστηριακό Αμπερόμετρο AC

294

Τεμάχιο

60

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ

353

Τεμάχιο

61

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ

354

Τεμάχιο

62

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΡΑΤΣΟΥ

355

Τεμάχιο

63

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

356

Τεμάχιο

64

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

358

Τεμάχιο

65

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ

360

Τεμάχιο

66

Ανοιχτήρι κονσέρβας με δακτυλίδι

370

Τεμάχιο
38

67

Θερμόμετρα φούρνου

Τεμάχιο

-

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύνολο ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ...............................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

39

