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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :

EVANGELOS ROUSSIS

160.976,00 €
199.610,24 €

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από EVANGELOS ROUSSIS
Ημερομηνία: 2016.06.29
14:01:15 EEST
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ΑΡ.ΜΕΛ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2

16REQ004674508 2016-06-29
ΑΡ.ΜΕΛ.: 16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 199.610,24 €

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού για το Γηροκομείο Μεγάρων, ώστε αυτό
να μπορέσει να λειτουργήσει. Το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ Κ.Φ. 557 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» έχει ενταχθεί με κωδικό MIS 380324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" και έχει
περαιωθεί.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε : 199.610,24 € με το Φ.Π.Α, και αναλύεται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(με ΦΠΑ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(με ΦΠΑ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
(με ΦΠΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(με ΦΠΑ)

44.206,00

74.517,80

52.026,68

28.859,76

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία κατηγορία ή
υποκατηγορία, ή περισσότερες, ή και σε όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (με υποχρέωση όμως να
καλύπτουν το σύνολο των ειδών της εκάστοτε κατηγορίας επί ποινή αποκλεισμού) (περ.β της παρ.
6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ).
Οι προσφορές θα συμπληρωθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο σφραγισμένο έντυπο που χορηγείται από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μέγαρα 2/ 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 /6 /2016
Ο Διευθυντής

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)
CPV: 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Στατώ ορού Ιατρείου

ΙΕ 1

τεµ

1

2

Στατώ ορού θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 1

τεµ

1

3

Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, τροχήλατο ή σταθερό,
ρυθµιζόµενο ύψος, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατοµικό.

ΙΕ 2

τεµ

1

4

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός

ΙΕ 3

τεµ

1

5

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 3

τεµ

1

6

Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2
πλαινά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού (χώρου
Προσωρινής Νοσηλείας)

ΙΕ 4

τεµ

1

7

Τροχήλατο τραπεζάκι ΙΝΟΧ

ΙΕ 5

τεµ

4

8

Κάγκελο µεταλλικό µε ελατήρια θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 7

τεµ

1

9

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού

ΙΕ 8

τεµ

1

10

Σκαλοπάτι µονό με χρώμιο

ΙΕ 9

τεµ

2

11

Σκαλοπάτι διπλό με χρώμιο

ΙΕ 10

τεµ

1

12

Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)

ΙΕ 11

τεµ

3

13

Κλίβανος αποστείρωσης

ΙΕ 12

τεµ

1

14

Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος

ΙΕ 13

τεµ

1

15

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια

ΙΕ 14

τεµ

1

16

Πιεσόµετρο αυτόµατο

ΙΕ 15

τεµ

1

17

Ακουστικά απλά

ΙΕ 16

τεµ

1

18

Αναπηρικό αµαξίδιο εσωτερικού χώρου με μεσαίους συμπαγείς
τροχούς μικτού βάρους 100κιλών

ΙΕ 17

τεµ

3

19

Σιδηροφιάλη οξυγόνου 10 λίτρων συν ροόμετρο

ΙΕ 18

τεµ

1

20

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5 λίτρων

ΙΕ 19

τεµ

1

21

Ambu α' βοηθειών

ΙΕ 20

τεµ

1

22

Φορείο αναδιπλούμενο

ΙΕ 21

τεµ

1

23

Φακός τροχήλατος (φως εξεταστικό τροχήλατο)

ΙΕ 22

τεµ

1

24

Ζυγαριά αναλογική δαπέδου

ΙΕ 23

τεµ

1

25

Σετ ωτοσκοπίου - οφθαλµοσκοπίου

ΙΕ 24

τεµ

1

4

26

16REQ004674508 2016-06-29
Απινιδωτής αυτόµατος

ΙΕ 25

τεµ

1

27

Νεφελοποιητής

ΙΕ 26

τεµ

1

28

Ψυγείο φαρμάκων - σκευασμάτων 200 λίτρων

ΙΕ 27

τεµ

1

29

Ντουλάπα Φαρµακείου

ΙΕ 28

τεµ

1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
30

Κρεβάτι φυσικοθεραπείας

ΙΕ 29

τεµ

2

31

Ποδήλατο µαγνητικό

ΙΕ 30

τεµ

1

32

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 25 Χ 30

ΙΕ 31

τεµ

5

33

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 12 Χ 30

ΙΕ 32

τεµ

5

34

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 33

τεµ

5

35

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 36 Χ 28

ΙΕ 34

τεµ

5

36

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 35

τεµ

5

37

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 33 Χ 47

ΙΕ 36

τεµ

5

38

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µεγάλο

ΙΕ 37

τεµ

4

39

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µικρό

ΙΕ 38

τεµ

4

40

Συνδυασµένη θεραπεία (Ηλεκτροθεραπεία - Υπερηχος - Laser)

ΙΕ 39

τεµ

1

41

Αναρρόφηση επιτραπέζια

ΙΕ 40

τεµ

1

42

∆ιαθερµία µικροκυµάτων

ΙΕ 41

τεµ

1

43

Συσκευή ρευµάτων - Tens

ΙΕ 42

τεµ

1

44

Ηλεκτροµάλαξη

ΙΕ 43

τεµ

1

45

Λάµπα υπερύθρων

ΙΕ 44

τεµ

1

46

Τροχός ώµου

ΙΕ 45

τεµ

1

47

Συσκευή πρηνισµού - υπτιασµού

ΙΕ 46

τεµ

1

48

Συσκευή κάµψης - έκτασης

ΙΕ 47

τεµ

1

49

Πολύζυγο ξύλινο

ΙΕ 48

τεµ

1

50

Παραφινόλουτρο τροχήλατο

ΙΕ 49

τεµ

1

51

Εργαλειοθήκη με τζάμια και συρόμενα πορτάκια διαστάσεων
170Χ80Χ40 εκ

ΙΕ 50

τεµ

4

52

Περιπατητήρας σταθερός (πι)

ΙΕ 51

τεµ

2

53

Τετράποδο βάδισης νίκελ

ΙΕ 52

τεµ

2

54

Μπαστούνια μονοκόμματα ξύλινα

ΙΕ 53

τεµ

10

Μέγαρα 2/6/2016
Οι Συντάξαντες
Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
CPV: 393130000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1

Γραφείο εργασίας διαστάσεων 140 Χ 80 X 75 cm

ΞΕ 1

τεµ

4

2

Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων 180 Χ 90 X 75 cm

ΞΕ 2

τεµ

1

3

Συρταριέρα τροχήλατη 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 3

τεµ

4

4

Συρταριέρα τροχήλατη διευθυντική 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 4

τεµ

1

5

Βιβλιοθήκη κλειστή µε πόρτες διαστάσεων 200 Χ 90 Χ 45 cm

ΞΕ 5

τεµ

2

6

Ερµάριο µε κλειδαριά ασφαλείας 80 x 90 x 45 cm

ΞΕ 6

τεµ

1

7

Κάθισµα διευθυντικό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm Εδρα 555 mm

ΞΕ 7

τεµ

1

8

Κάθισµα επισκέπτη διευθυντικό / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 990 mm Εδρα 550 mm

ΞΕ 8

τεµ

2

9

Κάθισµα γραφείου τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm Εδρα 555 mm

ΞΕ 9

τεµ

4

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
10

Τραπέζι αναµονής 120 x 70 x 50 cm

ΞΕ 10

τεµ

1

11

Τραπέζι σαλονιού ξύλινο διαστάσεων 120Χ70Χ50 cm (ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ)

ΞΕ 11

τεµ

3

12

Τραπέζι εστιατορίου µοναστηριακό διαστάσεων 200 Χ100 cm

ΞΕ 12

τεµ

4

13

Τραπέζι ξύλινο διαστάσεων 50Χ50Χ40 cm (υπνοδωματίων)

ΞΕ 13

τεµ

19

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
14

Σκαμπό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm - Εδρα 540mm
(±5εκ)

ΞΕ 14

τεµ

4

15

Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm Εδρα 450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

ΞΕ 15

τεµ

41

6
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Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm Εδρα 450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΞΕ 15

τεµ

15

17

Κάθισµα ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

ΞΕ 16

τεµ

40

18

Καναπές αναµονής χωρίς µπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm
(±5εκ) ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ διαστάσεων 50Χ50

ΞΕ 17

τεµ

3

19

Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm
(±5εκ)
ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΞΕ 18

τεµ

1

20

Κάθισµα εξωτερικού χώρου αποτελούµενο από rattan καφέ χρώµατος 55 x 55 x
90 cm. (±5εκ)

ΞΕ 19

τεµ

41

21

Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 205Χ80 εκ.)

ΞΕ 20

τεµ

4

22

Πολυθρόνες χώρων διημέρευσης 80Χ80 cm

ΞΕ 21

τεµ

8

ΞΕ 22

τεµ

4

ΞΕ 22

τεµ

41

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
23
23

Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα
κρεβατιού µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm
Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα
κρεβατιού µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm

24

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

4

25

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

41

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
25

Καλαθάκι µπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ

ΞΕ 24

τεµ

32

26

Πιγκάλ

ΞΕ 25

τεµ

32

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
35

Ντουλάπα Λινοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων: 80x40x200 cm

ΞΕ 26

τεµ

8

36

Ράφια αποθήκης 122Χ30 εκ μεταλλικά.

ΞΕ27

τεµ

315

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
37

Κρεμάστρα Καλόγηρος – ομπρελοθήκη Φ40cm 170h cm.

ΞΕ 28

τεμ.

4

38

Κάδος γραφείου Φ 25 37h cm

ΞΕ 29

τεμ.

5

39

Κάδος ιατρείων 40lt Φ 30cm 75h cm

ΞΕ 30

τεμ.

3

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
27

Σεντόνι µονό, λευκό, 100% βαµβακερό

ΞΕ 31

τεµ

200

28

Μαξιλαροθήκη, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 32

τεµ

100

7

29
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Πετσέτα προσώπου , λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 33

τεµ

150

30

Πετσέτα σώµατος, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 34

τεµ

100

31

Μαξιλάρι πλενόµενο

ΞΕ 35

τεµ

60

32

Κουβέρτα µονή ακρυλική

ΞΕ 36

τεµ

90

33

Κουβέρτα µονή πικέ

ΞΕ 37

τεµ

50

34

Επίστρωµα µονό πετσετέ αδιάβροχο

ΞΕ 38

τεµ

60

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
40

Τροχήλατο καθαρίστριας Σετ σφουγγαρίσµατος πλήρες

ΞΕ 39

τεµ

2

41

Τροχήλατο Καρότσι Καθαρού - Ακάθαρτου Ιματισμού & σάκοι 100x 53x130h cm

ΞΕ 40

τεµ

4

Μέγαρα 2 /6/2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
CPV: 39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚ 1
ΕΚ 2
ΕΚ 3
ΕΚ 4
ΕΚ 5
ΕΚ 6
ΕΚ 7
ΕΚ 8
ΕΚ 9
ΕΚ 10
ΕΚ 11
ΕΚ 12
ΕΚ 13
ΕΚ 14
ΕΚ 15
ΕΚ15
ΕΚ 16
ΕΚ 17
ΕΚ 17
ΕΚ 18
ΕΚ 19
ΕΚ 20
ΕΚ 21
ΕΚ 22
ΕΚ 23
ΕΚ 24
ΕΚ 25
ΕΚ 26
ΕΚ 27
ΕΚ 28
ΕΚ 29
ΕΚ 30
ΕΚ 31
ΕΚ 32
ΕΚ 33

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

200
200
20
200
15
15
20
20
10
200
200
200
40
40
200
200
200
200
200
5
60
20
20
20
20
10
10
10
20
30
3
4
4
4
6

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ποτήρι νερού
Ποτήρι κρασιού
Κανάτα νερού
Φλυτζάνι τσαγιού
Ζαχαριέρα
Γαλατιέρα
Σετ αλατοπίπερου
Λαδόξυδο σετ
Σταχτοδοχείο
Πιάτο ρηχό
Πιάτο βαθύ
Πιάτο φρούτου
Πιατέλα
Σαλατιέρα
Πηρούνι φαγητού
Κουτάλι σούπας
Μαχαίρι φαγητού
Πηρουνάκι
Κουταλάκι
Κουταλοθήκη
Μπωλ
∆ίσκος σερβιρίσµατος
Πιατέλα 50 cm
Πιατέλα 40 cm
Πιατέλα 30 cm
Σπάτουλα grill
Σπάτουλα
Λαβίδα κουκουνάρα
Λαβίδα σερβιρίσµατος
Λαβίδα σαλάτας
Σανίδα κοπής κρέατος
Σανίδα κοπής σαλάτας
Σανίδα κοπής ψωµιού
Τρίφτης
Λαδικό

9

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

16REQ004674508
2016-06-29
Σουρωτήρι
Λεκάνη ανάµιξης 40 cm
Λεκάνη ανάµιξης 48 cm
Αυγοδάρτης
Πλάστης
Τηγάνι 36 cm
Τηγάνι 40 cm
Κουτάλα βαθιά
Πηρούνα
Κουτάλα τρυπητή
Κουτάλα ραγού
Σπάτουλα διάτρητη
Κουτάλα ρηχή τρυπητή
Κουτάλα αράχνη
Ταψί
Μπώλ
Καλάθι
Ψωµιέρα ξύλινη
Μαχαίρι chef
Μαχαίρι κρέατος
Μαχαίρι ψωµιού
Μπαλτάς
Πατατοκαθαριστής
Ψαλίδι κουζίνας
Ανοιχτήρι µπουκαλιών
Ανοιχτήρι κονσέρβας
Κάδος απορριµάτων
Μεζούρα υγρών
Λεµονοστίφτης
Χύτρα επαγγελµατική 30 lt
Χύτρα επαγγελµατική 25 lt
Μαρµίτα επαγγελµατική 30 lt
Μαρµίτα επαγγελµατική 24 lt
Κατσαρόλα επαγγελµατική 7 lt περίπου
Κατσαρόλα επαγγελµατική 5 lt περίπου
Μπρίκι
Βραστήρας για καφέ, τσάι
Τρολευ φαγητού
Ζυγός ψηφιακός ρεύµατος - µπαταρίας 15 kgr.
Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr.

ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ

34
35
36
37
38
39
40
41
41
41
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

5
8
8
6
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
15
15
5
20
4
4
4
4
4
4
5
4
5
2
4
3
3
4
4
6
6
4
2
4
1
1

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
76
77
78

Τραπέζι παραλαβής (για κουζίνα)
Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών
Τραπέζι εργασίας

ΕΚ 72
ΕΚ 73
ΕΚ 74

τεµ
τεµ
τεµ

1
1
1

79
80
81

Θάλαµος συντήρηση
Θάλαµος κατάψυξη.
Χοάνη απαγωγής οσµών 300X120X50-30 cm.

ΕΚ 76
ΕΚ 77
ΕΚ 78

τεµ
τεµ
τεµ

1
1
1

10

82
83
84

16REQ004674508
2016-06-29
Κουζίνα αερίου με Φούρνο ηλεκτρικό
Σχαριέρα υγραερίου
Φριτέζα ηλεκτρική

ΕΚ 79
ΕΚ 80
ΕΚ 81

τεµ
τεµ
τεµ

1
1
1

ΕΚ 82
ΕΚ 83

τεµ
τεµ

1
1

ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΕΚ

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

1
1
1
2

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
85
86

Θάλαµος συντήρησης για αποθήκευση
Θάλαµος κατάψυξης για αποθήκευση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
87
88
89
90

Πλυντήριο - στυπτήριο
Ταχυ-στεγνωτήριο ρεύµατος
Σιδηρωτικός κύλινδρος
Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 1500 W

84
85
86
87

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
CPV: 31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τηλεόραση 42''

ΗΕ 1

τεµ

2

2

Τηλεόραση 26''

ΗΕ 2

τεµ

30

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής γραφείου

ΗΕ 3

τεµ

4

4

Πολυµηχάνηµα - Εκτυπωτής

ΗΕ 4

τεµ

4

5

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 24 πλήκτρων - 3 γραµµών

ΗΕ 5

τεµ

3

6

Κονσόλα ψηφιακής συσκευής (60 πλήκτρα)

ΗΕ 6

τεµ

1

7

Απλή τηλεφωνική συσκευή µε οθόνη

ΗΕ 7

τεµ

40

8

Σύστημα κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης

ΗΕ 8

τεµ

1

9

Οθόνη Υπολογιστή

ΗΕ 9

τεµ

4

10

Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΗΕ 12

τεµ

2

11

Οργανωτής καλωδίων

ΗΕ 14

τεµ

3

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μέγαρα 2 /6 /2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)
ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στατώ ορού Ιατρείου

ΙΕ 1

τεµ

1

80,00

80,00

2

Στατώ ορού θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 1

τεµ

1

80,00

80,00

3

Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθµιζόµενο ύψος, το
πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατοµικό.

ΙΕ 2

τεµ

1

100,00

100,00

4

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός

ΙΕ 3

τεµ

1

120,00

120,00

5

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 3

τεµ

1

120,00

120,00

6

Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά ενισχυμένη
με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού (χώρου Προσωρινής Νοσηλείας)

ΙΕ 4

τεµ

1

1.400,00

1.400,00

7

Τροχήλατο τραπεζάκι ΙΝΟΧ

ΙΕ 5

τεµ

4

120,00

480,00

8

Κάγκελο µεταλλικό µε ελατήρια θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 6

τεµ

1

100,00

100,00

9

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού

ΙΕ 7

τεµ

1

220,00

220,00

10

Σκαλοπάτι µονό με χρώμιο

ΙΕ 8

τεµ

2

40,00

80,00

11

Σκαλοπάτι διπλό με χρώμιο

ΙΕ 9

τεµ

1

80,00

80,00

12

Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)

ΙΕ 10

τεµ

3

140,00

420,00

13

Κλίβανος αποστείρωσης

ΙΕ 11

τεµ

1

650,00

650,00

14

Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος

ΙΕ 12

τεµ

1

1.200,00

1.200,00

15

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια

ΙΕ 13

τεµ

1

350,00

350,00

16

Πιεσόµετρο αυτόµατο

ΙΕ 14

τεµ

1

100,00

100,00

17

Ακουστικά απλά

ΙΕ 15

τεµ

1

90,00

90,00

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

13

18

Αναπηρικό αµαξίδιο εσωτερικού χώρου με μεσαίους συμπαγείς τροχούς μικτού
βάρους 100κιλών

ΙΕ 16

τεµ

3

160,00

480,00

19

Σιδηροφιάλη οξυγόνου 10 λίτρων συν ροόμετρο

ΙΕ 17

τεµ

1

300,00

300,00

20

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5 λίτρων

ΙΕ 18

τεµ

1

850,00

850,00

21

Ambu α' βοηθειών

ΙΕ 19

τεµ

1

150,00

150,00

22

Φορείο αναδιπλούμενο

ΙΕ 20

τεµ

1

150,00

150,00

23

Φακός τροχήλατος (φως εξεταστικό τροχήλατο)

ΙΕ 21

τεµ

1

600,00

600,00

24

Ζυγαριά αναλογική δαπέδου

ΙΕ 22

τεµ

1

80,00

80,00

25

Σετ ωτοσκοπίου - οφθαλµοσκοπίου

ΙΕ 23

τεµ

1

400,00

400,00

26

Απινιδωτής αυτόµατος

ΙΕ 24

τεµ

1

2.500,00

2.500,00

27

Νεφελοποιητής

ΙΕ 25

τεµ

1

80,00

80,00

28

Ψυγείο φαρμάκων - σκευασμάτων 200 λίτρων

ΙΕ 26

τεµ

1

2.000,00

2.000,00

29

Ντουλάπα Φαρµακείου

ΙΕ 27

τεµ

1

600,00

600,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
30

Κρεβάτι φυσικοθεραπείας

ΙΕ 28

τεµ

2

220,00

440,00

31

Ποδήλατο µαγνητικό

ΙΕ 29

τεµ

1

400,00

400,00

32

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 25 Χ 30

ΙΕ 30

τεµ

5

50,00

250,00

33

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 12 Χ 30

ΙΕ 31

τεµ

5

40,00

200,00

34

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 32

τεµ

5

50,00

250,00

35

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 36 Χ 28

ΙΕ 33

τεµ

5

60,00

300,00

36

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 34

τεµ

5

40,00

200,00

37

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 33 Χ 47

ΙΕ 35

τεµ

5

90,00

450,00

38

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µεγάλο

ΙΕ 36

τεµ

4

60,00

240,00

39

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µικρό

ΙΕ 37

τεµ

4

40,00

160,00

40

Συνδυασµένη θεραπεία (Ηλεκτροθεραπεία - Υπερηχος - Laser)

ΙΕ 38

τεµ

1

7.500,00

7.500,00

41

Αναρρόφηση επιτραπέζια

ΙΕ 39

τεµ

1

2.200,00

2.200,00

14

42

∆ιαθερµία µικροκυµάτων

ΙΕ 40

τεµ

1

3.900,00

3.900,00

43

Συσκευή ρευµάτων - Tens

ΙΕ 41

τεµ

1

200,00

200,00

44

Ηλεκτροµάλαξη

ΙΕ 42

τεµ

1

1.500,00

1.500,00

45

Λάµπα υπερύθρων

ΙΕ 43

τεµ

1

650,00

650,00

46

Τροχός ώµου

ΙΕ 44

τεµ

1

180,00

180,00

47

Συσκευή πρηνισµού - υπτιασµού

ΙΕ 45

τεµ

1

130,00

130,00

48

Συσκευή κάµψης - έκτασης

ΙΕ 46

τεµ

1

130,00

130,00

49

Πολύζυγο ξύλινο

ΙΕ 47

τεµ

1

500,00

500,00

50

Παραφινόλουτρο τροχήλατο

ΙΕ 48

τεµ

1

380,00

380,00

51

Εργαλειοθήκη με τζάμια και συρόμενα πορτάκια διαστάσεων 170Χ80Χ40 εκ

ΙΕ 49

τεµ

4

360,00

1.440,00

52

Περιπατητήρας σταθερός (πι)

ΙΕ 50

τεµ

2

20,00

40,00

53

Τετράποδο βάδισης νίκελ

ΙΕ 51

τεµ

2

25,00

50,00

54

Μπαστούνια μονοκόμματα ξύλινα

ΙΕ 52

τεµ

10

10,00

100,00

ΣΥΝΟΛΟ

35.650,00

ΦΠΑ 24%

8.556,00

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

44.206,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Χ.Τουμπανιάρης

15

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1

Γραφείο εργασίας διαστάσεων 140 Χ 80 X 75 cm

ΞΕ 1

τεµ

4

250,00

1.000,00

2

Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων 180 Χ 90 X 75 cm

ΞΕ 2

τεµ

1

350,00

350,00

3

Συρταριέρα τροχήλατη 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 3

τεµ

4

110,00

440,00

4

Συρταριέρα τροχήλατη διευθυντική 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 4

τεµ

1

190,00

190,00

5

Βιβλιοθήκη κλειστή µε πόρτες διαστάσεων 200 Χ 90 Χ 45 cm

ΞΕ 5

τεµ

2

250,00

500,00

6

Ερµάριο µε κλειδαριά ασφαλείας 80 x 90 x 45 cm

ΞΕ 6

τεµ

1

220,00

220,00

7

Κάθισµα διευθυντικό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm - Εδρα
555 mm

ΞΕ 7

τεµ

1

250,00

250,00

8

Κάθισµα επισκέπτη διευθυντικό / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 990 mm - Εδρα
550 mm

ΞΕ 8

τεµ

2

150,00

300,00

9

Κάθισµα γραφείου τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm - Εδρα
555 mm

ΞΕ 9

τεµ

4

200,00

800,00

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
10

Τραπέζι αναµονής 120 x 70 x 50 cm

ΞΕ 10

τεµ

1

150,00

150,00

11

Τραπέζι σαλονιού ξύλινο διαστάσεων 120Χ70Χ50 cm (ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ)

ΞΕ 11

τεµ

3

150,00

450,00

12

Τραπέζι εστιατορίου µοναστηριακό διαστάσεων 200 Χ100 cm

ΞΕ 12

τεµ

4

400,00

1.600,00

16

Α/Α
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

Τραπέζι ξύλινο διαστάσεων 50Χ50Χ40 cm (υπνοδωματίων)

ΞΕ 13

τεµ

19

40,00

760,00

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
14

Σκαμπό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm - Εδρα 540mm
(±5εκ)

ΞΕ 14

τεµ

4

100,00

400,00

15

Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm - Εδρα
450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

ΞΕ 15

τεµ

41

100,00

4.100,00

16

Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm - Εδρα
450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΞΕ 15

τεµ

15

100,00

1.500,00

17

Κάθισµα ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

ΞΕ 16

τεµ

40

50,00

2.000,00

18

Καναπές αναµονής χωρίς µπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ διαστάσεων 50Χ50

ΞΕ 17

τεµ

3

600,00

1.800,00

19

Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΞΕ 18

τεµ

1

600,00

600,00

20

Κάθισµα εξωτερικού χώρου αποτελούµενο από rattan καφέ χρώµατος 55 x 55 x 90
cm. (±5εκ)

ΞΕ 19

τεµ

41

65,00

2.665,00

21

Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 205Χ80 εκ.)

ΞΕ 20

τεµ

4

700,00

2.800,00

22

Πολυθρόνες χώρων διημέρευσης 80Χ80 cm

ΞΕ 21

τεµ

8

300,00

2.400,00

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
23

Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα κρεβατιού
µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm

ΞΕ 22

τεµ

4

250,00

1.000,00

23

Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα κρεβατιού
µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm

ΞΕ 22

τεµ

41

250,00

10.250,00

24

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

4

60,00

240,00

25

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

41

60,00

2.460,00

ΞΕ 24

τεµ

32

10,00

320,00

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
25

Καλαθάκι µπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ

17

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

26

Πιγκάλ

ΞΕ 25

τεµ

32

10,00

320,00

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
35

Ντουλάπα Λινοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων: 80x40x200 cm

ΞΕ 26

τεµ

8

150,00

1.200,00

36

Ράφια αποθήκης 122Χ30 εκ μεταλλικά.

ΞΕ27

τεµ

315

17,00

5.355,00

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
37

Κρεμάστρα Καλόγηρος – ομπρελοθήκη Φ40cm 170h cm.

ΞΕ 28

τεμ.

4

50,00

200,00

38

Κάδος γραφείου Φ 25 37h cm

ΞΕ 29

τεμ.

5

15,00

75,00

39

Κάδος ιατρείων 40lt Φ 30cm 75h cm

ΞΕ 30

τεμ.

3

50,00

150,00

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
27

Σεντόνι µονό, λευκό, 100% βαµβακερό

ΞΕ 31

τεµ

200

10,00

2.000,00

28

Μαξιλαροθήκη, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 32

τεµ

100

3,00

300,00

29

Πετσέτα προσώπου , λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 33

τεµ

150

6,00

900,00

30

Πετσέτα σώµατος, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 34

τεµ

100

9,00

900,00

31

Μαξιλάρι πλενόµενο

ΞΕ 35

τεµ

60

10,00

600,00

32

Κουβέρτα µονή ακρυλική

ΞΕ 36

τεµ

90

35,00

3.150,00

33

Κουβέρτα µονή πικέ

ΞΕ 37

τεµ

50

30,00

1.500,00

34

Επίστρωµα µονό πετσετέ αδιάβροχο

ΞΕ 38

τεµ

60

20,00

1.200,00

18

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
40

Τροχήλατο καθαρίστριας Σετ σφουγγαρίσµατος πλήρες

ΞΕ 39

τεµ

2

550,00

1.100,00

41

Τροχήλατο Καρότσι Καθαρού - Ακάθαρτου Ιματισμού & σάκοι 100x 53x130h cm

ΞΕ 40

τεµ

4

400,00

1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

60.095,00

ΦΠΑ 24%

14.422,80

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

74.517,80

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Ο Διευθυντής

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
1

Ποτήρι νερού

ΕΚ 1

τεµ

200

1,50

300,00

2

Ποτήρι κρασιού

ΕΚ 2

τεµ

200

1,00

200,00

3

Κανάτα νερού

ΕΚ 3

τεµ

20

5,00

100,00

4

Φλυτζάνι τσαγιού

ΕΚ 4

τεµ

200

1,70

340,00

5

Ζαχαριέρα

ΕΚ 5

τεµ

15

2,00

30,00

6

Γαλατιέρα

ΕΚ 6

τεµ

15

1,20

18,00

7

Σετ αλατοπίπερου

ΕΚ 7

τεµ

20

6,00

120,00

8

Λαδόξυδο σετ

ΕΚ 8

τεµ

20

5,00

100,00

9

Σταχτοδοχείο

ΕΚ 9

τεµ

10

1,00

10,00

10

Πιάτο ρηχό

ΕΚ 10

τεµ

200

2,50

500,00

11

Πιάτο βαθύ

ΕΚ 11

τεµ

200

2,50

500,00

12

Πιάτο φρούτου

ΕΚ 12

τεµ

200

2,00

400,00

13

Πιατέλα

ΕΚ 13

τεµ

40

7,00

280,00

14

Σαλατιέρα

ΕΚ 14

τεµ

40

15,00

600,00

15

Πηρούνι φαγητού

ΕΚ 15

τεµ

200

1,40

280,00

16

Κουτάλι σούπας

ΕΚ 15

τεµ

200

1,40

280,00

20

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

17

Μαχαίρι φαγητού

ΕΚ 16

τεµ

200

1,50

300,00

18

Πηρουνάκι

ΕΚ 17

τεµ

200

1,00

200,00

19

Κουταλάκι

ΕΚ 17

τεµ

200

1,00

200,00

20

Κουταλοθήκη

ΕΚ 18

τεµ

5

40,00

200,00

21

Μπωλ

ΕΚ 19

τεµ

60

2,00

120,00

22

∆ίσκος σερβιρίσµατος

ΕΚ 20

τεµ

20

15,00

300,00

23

Πιατέλα 50 cm

ΕΚ 21

τεµ

20

10,00

200,00

24

Πιατέλα 40 cm

ΕΚ 22

τεµ

20

7,00

140,00

25

Πιατέλα 30 cm

ΕΚ 23

τεµ

20

4,00

80,00

26

Σπάτουλα grill

ΕΚ 24

τεµ

10

2,50

25,00

27

Σπάτουλα

ΕΚ 25

τεµ

10

5,00

50,00

28

Λαβίδα κουκουνάρα

ΕΚ 26

τεµ

10

2,50

25,00

29

Λαβίδα σερβιρίσµατος

ΕΚ 27

τεµ

20

2,00

40,00

30

Λαβίδα σαλάτας

ΕΚ 28

τεµ

30

2,50

75,00

31

Σανίδα κοπής κρέατος

ΕΚ 29

τεµ

3

20,00

60,00

32

Σανίδα κοπής σαλάτας

ΕΚ 30

τεµ

4

2,65

10,60

33

Σανίδα κοπής ψωµιού

ΕΚ 31

τεµ

4

15,00

60,00

34

Τρίφτης

ΕΚ 32

τεµ

4

5,00

20,00

35

Λαδικό

ΕΚ 33

τεµ

6

7,00

42,00

36

Σουρωτήρι

ΕΚ 34

τεµ

5

10,00

50,00

37

Λεκάνη ανάµιξης 40 cm

ΕΚ 35

τεµ

8

7,00

56,00

38

Λεκάνη ανάµιξης 48 cm

ΕΚ 36

τεµ

8

13,00

104,00

39

Αυγοδάρτης

ΕΚ 37

τεµ

6

7,00

42,00

∆ΑΠΑΝΗ σε €

21

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

40

Πλάστης

ΕΚ 38

τεµ

4

12,00

48,00

41

Τηγάνι 36 cm

ΕΚ 39

τεµ

5

40,00

200,00

42

Τηγάνι 40 cm

ΕΚ 40

τεµ

5

45,00

225,00

43

Κουτάλα βαθιά

ΕΚ 41

τεµ

5

3,00

15,00

44

Πηρούνα

ΕΚ 41

τεµ

5

3,00

15,00

45

Κουτάλα τρυπητή

ΕΚ 41

τεµ

5

3,00

15,00

46

Κουτάλα ραγού

ΕΚ 41

τεµ

5

3,00

15,00

47

Σπάτουλα διάτρητη

ΕΚ 41

τεµ

5

3,00

15,00

48

Κουτάλα ρηχή τρυπητή

ΕΚ 42

τεµ

5

7,00

35,00

49

Κουτάλα αράχνη

ΕΚ 43

τεµ

4

6,00

24,00

50

Ταψί

ΕΚ 44

τεµ

15

30,00

450,00

51

Μπώλ

ΕΚ 45

τεµ

15

5,00

75,00

52

Καλάθι

ΕΚ 46

τεµ

5

15,00

75,00

53

Ψωµιέρα ξύλινη

ΕΚ 47

τεµ

20

5,00

100,00

54

Μαχαίρι chef

ΕΚ 48

τεµ

4

20,00

80,00

55

Μαχαίρι κρέατος

ΕΚ 49

τεµ

4

15,00

60,00

56

Μαχαίρι ψωµιού

ΕΚ 50

τεµ

4

15,00

60,00

57

Μπαλτάς

ΕΚ 51

τεµ

4

25,00

100,00

58

Πατατοκαθαριστής

ΕΚ 52

τεµ

4

4,00

16,00

59

Ψαλίδι κουζίνας

ΕΚ 53

τεµ

4

15,00

60,00

60

Ανοιχτήρι µπουκαλιών

ΕΚ 54

τεµ

5

3,00

15,00

61

Ανοιχτήρι κονσέρβας

ΕΚ 55

τεµ

4

6,00

24,00

62

Κάδος απορριµάτων

ΕΚ 56

τεµ

5

120,00

600,00

∆ΑΠΑΝΗ σε €

22

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

63

Μεζούρα υγρών

ΕΚ 57

τεµ

2

8,20

16,40

64

Λεµονοστίφτης

ΕΚ 58

τεµ

4

2,00

8,00

65

Χύτρα επαγγελµατική 30 lt

ΕΚ 59

τεµ

3

80,00

240,00

66

Χύτρα επαγγελµατική 25 lt

ΕΚ 60

τεµ

3

60,00

180,00

67

Μαρµίτα επαγγελµατική 30 lt

ΕΚ 61

τεµ

4

70,00

280,00

68

Μαρµίτα επαγγελµατική 24 lt

ΕΚ 62

τεµ

4

60,00

240,00

69

Κατσαρόλα επαγγελµατική 7 lt περίπου

ΕΚ 63

τεµ

6

20,00

120,00

70

Κατσαρόλα επαγγελµατική 5 lt περίπου

ΕΚ 64

τεµ

6

18,00

108,00

71

Μπρίκι

ΕΚ 65

τεµ

4

5,00

20,00

72

Βραστήρας για καφέ, τσάι

ΕΚ 66

τεµ

2

80,00

160,00

73

Τρολευ φαγητού

ΕΚ 67

τεµ

4

200,00

800,00

74

Ζυγός ψηφιακός ρεύµατος - µπαταρίας 15 kgr.

ΕΚ 68

τεµ

1

45,00

45,00

75

Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr.

ΕΚ 69

τεµ

1

350,00

350,00

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
76

Τραπέζι παραλαβής (για κουζίνα)

ΕΚ 70

τεµ

1

800,00

800,00

77

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών

ΕΚ 71

τεµ

1

3.000,00

3.000,00

78

Τραπέζι εργασίας

ΕΚ 72

τεµ

1

300,00

300,00

79

Θάλαµος συντήρηση

ΕΚ 73

τεµ

1

1.800,00

1.800,00

80

Θάλαµος κατάψυξη.

ΕΚ 74

τεµ

1

2.200,00

2.200,00

81

Χοάνη απαγωγής οσµών 300X120X50-30 cm.

ΕΚ 75

τεµ

1

900,00

900,00

82

Κουζίνα αερίου με Φούρνο ηλεκτρικό

ΕΚ 76

τεµ

1

4.960,00

4.960,00

83

Σχαριέρα υγραερίου

ΕΚ 77

τεµ

1

500,00

500,00

84

Φριτέζα ηλεκτρική

ΕΚ 78

τεµ

1

300,00

300,00

23

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
85

Θάλαµος συντήρησης για αποθήκευση

ΕΚ 79

τεµ

1

2.700,00

2.700,00

86

Θάλαµος κατάψυξης για αποθήκευση

ΕΚ 80

τεµ

1

2.900,00

2.900,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
87

Πλυντήριο - στυπτήριο

ΕΚ 81

τεµ

1

4.850,00

4.850,00

88

Ταχυ-στεγνωτήριο ρεύµατος

ΕΚ 82

τεµ

1

3.500,00

3.500,00

89

Σιδηρωτικός κύλινδρος

ΕΚ 83

τεµ

1

1.500,00

1.500,00

90

Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 1500 W

ΕΚ 84

τεµ

2

200,00

400,00

ΣΥΝΟΛΟ

41.957,00

ΦΠΑ 24%

10.069,68

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

52.026,68

Μέγαρα 2 / 6 /2016

Μέγαρα 2 / 6 /2016

Μέγαρα 2 / 6 /2016

Οι Συντάξαντες

Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Χ.Τουμπανιάρης

24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τηλεόραση 42''

ΗΕ 1

τεµ

2

500,00

1.000,00

2

Τηλεόραση 26''

ΗΕ 2

τεµ

30

300,00

9.000,00

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής γραφείου

ΗΕ 3

τεµ

4

750,00

3.000,00

4

Πολυµηχάνηµα - Εκτυπωτής

ΗΕ 4

τεµ

4

200,00

800,00

5

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 24 πλήκτρων - 3 γραµµών

ΗΕ 5

τεµ

3

190,00

570,00

6

Κονσόλα ψηφιακής συσκευής (60 πλήκτρα)

ΗΕ 6

τεµ

1

200,00

200,00

7

Απλή τηλεφωνική συσκευή µε οθόνη

ΗΕ 7

τεµ

40

45,00

1.800,00

8

Σύστημα κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης

ΗΕ 8

τεµ

1

5.500,00

5.500,00

9

Οθόνη Υπολογιστή

ΗΕ 9

τεµ

4

100,00

400,00

10

Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΗΕ 12

τεµ

2

500,00

1.000,00

11

Οργανωτής καλωδίων

ΗΕ 14

τεµ

3

20,00

4,00

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΣΥΝΟΛΟ

23.274,00

ΦΠΑ 24%

5.585,76

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

28.859,76

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Ο Διευθυντής

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)

35.650,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)

60.095,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)

41.957,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)

23.274,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

160.976,00 €

ΦΠΑ 24%

38.634,24 €

199.610,24 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 2/ 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Χ.Τουμπανιάρης
26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,
Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,
ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στατώ ορού Ιατρείου

ΙΕ 1

τεµ

1

2

Στατώ ορού θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 1

τεµ

1

3

Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθµιζόµενο ύψος, το
πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατοµικό.

ΙΕ 2

τεµ

1

4

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός

ΙΕ 3

τεµ

1

5

Αναρτήρας έλξης µεταλλικός θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 3

τεµ

1

6

Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά ενισχυμένη
με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού (χώρου Προσωρινής Νοσηλείας)

ΙΕ 4

τεµ

1

7

Τροχήλατο τραπεζάκι ΙΝΟΧ

ΙΕ 5

τεµ

4

8

Κάγκελο µεταλλικό µε ελατήρια θαλάµου προσωρινής νοσηλείας

ΙΕ 6

τεµ

1

9

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού

ΙΕ 7

τεµ

1

10

Σκαλοπάτι µονό με χρώμιο

ΙΕ 8

τεµ

2

11

Σκαλοπάτι διπλό με χρώμιο

ΙΕ 9

τεµ

1

12

Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)

ΙΕ 10

τεµ

3

13

Κλίβανος αποστείρωσης

ΙΕ 11

τεµ

1

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

27

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

14

Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος

ΙΕ 12

τεµ

1

15

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια

ΙΕ 13

τεµ

1

16

Πιεσόµετρο αυτόµατο

ΙΕ 14

τεµ

1

17

Ακουστικά απλά

ΙΕ 15

τεµ

1

18

Αναπηρικό αµαξίδιο εσωτερικού χώρου με μεσαίους συμπαγείς τροχούς μικτού
βάρους 100κιλών

ΙΕ 16

τεµ

3

19

Σιδηροφιάλη οξυγόνου 10 λίτρων συν ροόμετρο

ΙΕ 17

τεµ

1

20

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5 λίτρων

ΙΕ 18

τεµ

1

21

Ambu α' βοηθειών

ΙΕ 19

τεµ

1

22

Φορείο αναδιπλούμενο

ΙΕ 20

τεµ

1

23

Φακός τροχήλατος (φως εξεταστικό τροχήλατο)

ΙΕ 21

τεµ

1

24

Ζυγαριά αναλογική δαπέδου

ΙΕ 22

τεµ

1

25

Σετ ωτοσκοπίου - οφθαλµοσκοπίου

ΙΕ 23

τεµ

1

26

Απινιδωτής αυτόµατος

ΙΕ 24

τεµ

1

27

Νεφελοποιητής

ΙΕ 25

τεµ

1

28

Ψυγείο φαρμάκων - σκευασμάτων 200 λίτρων

ΙΕ 26

τεµ

1

29

Ντουλάπα Φαρµακείου

ΙΕ 27

τεµ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
30

Κρεβάτι φυσικοθεραπείας

ΙΕ 28

τεµ

2

31

Ποδήλατο µαγνητικό

ΙΕ 29

τεµ

1

32

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 25 Χ 30

ΙΕ 30

τεµ

5

28

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

33

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 12 Χ 30

ΙΕ 31

τεµ

5

34

Θερµό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 32

τεµ

5

35

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 36 Χ 28

ΙΕ 33

τεµ

5

36

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 18 Χ 28

ΙΕ 34

τεµ

5

37

Ψυχρό επίθεµα διαστάσεων 33 Χ 47

ΙΕ 35

τεµ

5

38

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µεγάλο

ΙΕ 36

τεµ

4

39

Μαξιλάρι κύλινδρος για γόνατα µικρό

ΙΕ 37

τεµ

4

40

Συνδυασµένη θεραπεία (Ηλεκτροθεραπεία - Υπερηχος - Laser)

ΙΕ 38

τεµ

1

41

Αναρρόφηση επιτραπέζια

ΙΕ 39

τεµ

1

42

∆ιαθερµία µικροκυµάτων

ΙΕ 40

τεµ

1

43

Συσκευή ρευµάτων - Tens

ΙΕ 41

τεµ

1

44

Ηλεκτροµάλαξη

ΙΕ 42

τεµ

1

45

Λάµπα υπερύθρων

ΙΕ 43

τεµ

1

46

Τροχός ώµου

ΙΕ 44

τεµ

1

47

Συσκευή πρηνισµού - υπτιασµού

ΙΕ 45

τεµ

1

48

Συσκευή κάµψης - έκτασης

ΙΕ 46

τεµ

1

49

Πολύζυγο ξύλινο

ΙΕ 47

τεµ

1

50

Παραφινόλουτρο τροχήλατο

ΙΕ 48

τεµ

1

51

Εργαλειοθήκη με τζάμια και συρόμενα πορτάκια διαστάσεων 170Χ80Χ40 εκ

ΙΕ 49

τεµ

4

52

Περιπατητήρας σταθερός (πι)

ΙΕ 50

τεµ

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

29

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

53

Τετράποδο βάδισης νίκελ

ΙΕ 51

τεµ

2

54

Μπαστούνια μονοκόμματα ξύλινα

ΙΕ 52

τεµ

10

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Μέγαρα / /2016

30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,
Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1

Γραφείο εργασίας διαστάσεων 140 Χ 80 X 75 cm

ΞΕ 1

τεµ

4

2

Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων 180 Χ 90 X 75 cm

ΞΕ 2

τεµ

1

3

Συρταριέρα τροχήλατη 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 3

τεµ

4

4

Συρταριέρα τροχήλατη διευθυντική 41 x 58 x 60 cm

ΞΕ 4

τεµ

1

5

Βιβλιοθήκη κλειστή µε πόρτες διαστάσεων 200 Χ 90 Χ 45 cm

ΞΕ 5

τεµ

2

6

Ερµάριο µε κλειδαριά ασφαλείας 80 x 90 x 45 cm

ΞΕ 6

τεµ

1

7

Κάθισµα διευθυντικό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm - Εδρα
555 mm

ΞΕ 7

τεµ

1

8

Κάθισµα επισκέπτη διευθυντικό / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 990 mm - Εδρα
550 mm

ΞΕ 8

τεµ

2

9

Κάθισµα γραφείου τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 1235 mm - Εδρα
555 mm

ΞΕ 9

τεµ

4

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
10

Τραπέζι αναµονής 120 x 70 x 50 cm

ΞΕ 10

τεµ

1

11

Τραπέζι σαλονιού ξύλινο διαστάσεων 120Χ70Χ50 cm (ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ)

ΞΕ 11

τεµ

3

31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

12

Τραπέζι εστιατορίου µοναστηριακό διαστάσεων 200 Χ100 cm

ΞΕ 12

τεµ

4

13

Τραπέζι ξύλινο διαστάσεων 50Χ50Χ40 cm (υπνοδωματίων)

ΞΕ 13

τεµ

19

Α/Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
14

Σκαμπό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm - Εδρα 540mm
(±5εκ)

ΞΕ 14

τεµ

4

15

Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm - Εδρα
450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

ΞΕ 15

τεµ

41

16

Κάθισµα επισκέπτη ΜΕ µπράτσα / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 810 mm - Εδρα
450 mm (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) στιβαζόμενο ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΞΕ 15

τεµ

15

17

Κάθισµα ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

ΞΕ 16

τεµ

40

18

Καναπές αναµονής χωρίς µπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ διαστάσεων 50Χ50

ΞΕ 17

τεµ

3

19

Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΞΕ 18

τεµ

1

20

Κάθισµα εξωτερικού χώρου αποτελούµενο από rattan καφέ χρώµατος 55 x 55 x 90
cm. (±5εκ)

ΞΕ 19

τεµ

41

21

Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 205Χ80 εκ.)

ΞΕ 20

τεµ

4

22

Πολυθρόνες χώρων διημέρευσης 80Χ80 cm

ΞΕ 21

τεµ

8

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
23

Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα κρεβατιού
µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm

ΞΕ 22

τεµ

4

23

Κρεβάτι µονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm με στρώµα κρεβατιού
µονό διαστάσεων 190 Χ 90 cm

ΞΕ 22

τεµ

41

24

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

4

25

Κοµοδίνο µε ένα (1) συρτάρι

ΞΕ 23

τεµ

41

32

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
25

Καλαθάκι µπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ

ΞΕ 24

τεµ

32

26

Πιγκάλ

ΞΕ 25

τεµ

32

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
35

Ντουλάπα Λινοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων: 80x40x200 cm

ΞΕ 26

τεµ

8

36

Ράφια αποθήκης 122Χ30 εκ μεταλλικά.

ΞΕ27

τεµ

315

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
37

Κρεμάστρα Καλόγηρος – ομπρελοθήκη Φ40cm 170h cm.

ΞΕ 28

τεμ.

4

38

Κάδος γραφείου Φ 25 37h cm

ΞΕ 29

τεμ.

5

39

Κάδος ιατρείων 40lt Φ 30cm 75h cm

ΞΕ 30

τεμ.

3

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
27

Σεντόνι µονό, λευκό, 100% βαµβακερό

ΞΕ 31

τεµ

200

28

Μαξιλαροθήκη, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 32

τεµ

100

29

Πετσέτα προσώπου , λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 33

τεµ

150

30

Πετσέτα σώµατος, λευκή, 100% βαµβακερή

ΞΕ 34

τεµ

100

31

Μαξιλάρι πλενόµενο

ΞΕ 35

τεµ

60

32

Κουβέρτα µονή ακρυλική

ΞΕ 36

τεµ

90

33

Κουβέρτα µονή πικέ

ΞΕ 37

τεµ

50

33

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

34

Επίστρωµα µονό πετσετέ αδιάβροχο

ΞΕ 38

τεµ

60

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
40

Τροχήλατο καθαρίστριας Σετ σφουγγαρίσµατος πλήρες

ΞΕ 39

τεµ

2

41

Τροχήλατο Καρότσι Καθαρού - Ακάθαρτου Ιματισμού & σάκοι 100x 53x130h cm

ΞΕ 40

τεµ

4
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ):

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Μέγαρα / /2016

34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,
Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
1

Ποτήρι νερού

ΕΚ 1

τεµ

200

2

Ποτήρι κρασιού

ΕΚ 2

τεµ

200

3

Κανάτα νερού

ΕΚ 3

τεµ

20

4

Φλυτζάνι τσαγιού

ΕΚ 4

τεµ

200

5

Ζαχαριέρα

ΕΚ 5

τεµ

15

6

Γαλατιέρα

ΕΚ 6

τεµ

15

7

Σετ αλατοπίπερου

ΕΚ 7

τεµ

20

8

Λαδόξυδο σετ

ΕΚ 8

τεµ

20

9

Σταχτοδοχείο

ΕΚ 9

τεµ

10

10

Πιάτο ρηχό

ΕΚ 10

τεµ

200

11

Πιάτο βαθύ

ΕΚ 11

τεµ

200

12

Πιάτο φρούτου

ΕΚ 12

τεµ

200

13

Πιατέλα

ΕΚ 13

τεµ

40

14

Σαλατιέρα

ΕΚ 14

τεµ

40

15

Πηρούνι φαγητού

ΕΚ 15

τεµ

200

16

Κουτάλι σούπας

ΕΚ 15

τεµ

200

35

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

17

Μαχαίρι φαγητού

ΕΚ 16

τεµ

200

18

Πηρουνάκι

ΕΚ 17

τεµ

200

19

Κουταλάκι

ΕΚ 17

τεµ

200

20

Κουταλοθήκη

ΕΚ 18

τεµ

5

21

Μπωλ

ΕΚ 19

τεµ

60

22

∆ίσκος σερβιρίσµατος

ΕΚ 20

τεµ

20

23

Πιατέλα 50 cm

ΕΚ 21

τεµ

20

24

Πιατέλα 40 cm

ΕΚ 22

τεµ

20

25

Πιατέλα 30 cm

ΕΚ 23

τεµ

20

26

Σπάτουλα grill

ΕΚ 24

τεµ

10

27

Σπάτουλα

ΕΚ 25

τεµ

10

28

Λαβίδα κουκουνάρα

ΕΚ 26

τεµ

10

29

Λαβίδα σερβιρίσµατος

ΕΚ 27

τεµ

20

30

Λαβίδα σαλάτας

ΕΚ 28

τεµ

30

31

Σανίδα κοπής κρέατος

ΕΚ 29

τεµ

3

32

Σανίδα κοπής σαλάτας

ΕΚ 30

τεµ

4

33

Σανίδα κοπής ψωµιού

ΕΚ 31

τεµ

4

34

Τρίφτης

ΕΚ 32

τεµ

4

35

Λαδικό

ΕΚ 33

τεµ

6

36

Σουρωτήρι

ΕΚ 34

τεµ

5

37

Λεκάνη ανάµιξης 40 cm

ΕΚ 35

τεµ

8

38

Λεκάνη ανάµιξης 48 cm

ΕΚ 36

τεµ

8

39

Αυγοδάρτης

ΕΚ 37

τεµ

6

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

36

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

40

Πλάστης

ΕΚ 38

τεµ

4

41

Τηγάνι 36 cm

ΕΚ 39

τεµ

5

42

Τηγάνι 40 cm

ΕΚ 40

τεµ

5

43

Κουτάλα βαθιά

ΕΚ 41

τεµ

5

44

Πηρούνα

ΕΚ 41

τεµ

5

45

Κουτάλα τρυπητή

ΕΚ 41

τεµ

5

46

Κουτάλα ραγού

ΕΚ 41

τεµ

5

47

Σπάτουλα διάτρητη

ΕΚ 41

τεµ

5

48

Κουτάλα ρηχή τρυπητή

ΕΚ 42

τεµ

5

49

Κουτάλα αράχνη

ΕΚ 43

τεµ

4

50

Ταψί

ΕΚ 44

τεµ

15

51

Μπώλ

ΕΚ 45

τεµ

15

52

Καλάθι

ΕΚ 46

τεµ

5

53

Ψωµιέρα ξύλινη

ΕΚ 47

τεµ

20

54

Μαχαίρι chef

ΕΚ 48

τεµ

4

55

Μαχαίρι κρέατος

ΕΚ 49

τεµ

4

56

Μαχαίρι ψωµιού

ΕΚ 50

τεµ

4

57

Μπαλτάς

ΕΚ 51

τεµ

4

58

Πατατοκαθαριστής

ΕΚ 52

τεµ

4

59

Ψαλίδι κουζίνας

ΕΚ 53

τεµ

4

60

Ανοιχτήρι µπουκαλιών

ΕΚ 54

τεµ

5

61

Ανοιχτήρι κονσέρβας

ΕΚ 55

τεµ

4

62

Κάδος απορριµάτων

ΕΚ 56

τεµ

5

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

37

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

63

Μεζούρα υγρών

ΕΚ 57

τεµ

2

64

Λεµονοστίφτης

ΕΚ 58

τεµ

4

65

Χύτρα επαγγελµατική 30 lt

ΕΚ 59

τεµ

3

66

Χύτρα επαγγελµατική 25 lt

ΕΚ 60

τεµ

3

67

Μαρµίτα επαγγελµατική 30 lt

ΕΚ 61

τεµ

4

68

Μαρµίτα επαγγελµατική 24 lt

ΕΚ 62

τεµ

4

69

Κατσαρόλα επαγγελµατική 7 lt περίπου

ΕΚ 63

τεµ

6

70

Κατσαρόλα επαγγελµατική 5 lt περίπου

ΕΚ 64

τεµ

6

71

Μπρίκι

ΕΚ 65

τεµ

4

72

Βραστήρας για καφέ, τσάι

ΕΚ 66

τεµ

2

73

Τρολευ φαγητού

ΕΚ 67

τεµ

4

74

Ζυγός ψηφιακός ρεύµατος - µπαταρίας 15 kgr.

ΕΚ 68

τεµ

1

75

Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr.

ΕΚ 69

τεµ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
76

Τραπέζι παραλαβής (για κουζίνα)

ΕΚ 70

τεµ

1

77

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών

ΕΚ 71

τεµ

1

78

Τραπέζι εργασίας

ΕΚ 72

τεµ

1

79

Θάλαµος συντήρηση

ΕΚ 73

τεµ

1

80

Θάλαµος κατάψυξη.

ΕΚ 74

τεµ

1

81

Χοάνη απαγωγής οσµών 300X120X50-30 cm.

ΕΚ 75

τεµ

1

82

Κουζίνα αερίου με Φούρνο ηλεκτρικό

ΕΚ 76

τεµ

1

83

Σχαριέρα υγραερίου

ΕΚ 77

τεµ

1

84

Φριτέζα ηλεκτρική

ΕΚ 78

τεµ

1

38

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
σε €

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
85

Θάλαµος συντήρησης για αποθήκευση

ΕΚ 79

τεµ

1

86

Θάλαµος κατάψυξης για αποθήκευση

ΕΚ 80

τεµ

1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
87

Πλυντήριο - στυπτήριο

ΕΚ 81

τεµ

1

88

Ταχυ-στεγνωτήριο ρεύµατος

ΕΚ 82

τεµ

1

89

Σιδηρωτικός κύλινδρος

ΕΚ 83

τεµ

1

90

Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 1500 W

ΕΚ 84

τεµ

2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ):

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,
Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ.
ΤΙΜ.

1

Τηλεόραση 42''

ΗΕ 1

τεµ

2

2

Τηλεόραση 26''

ΗΕ 2

τεµ

30

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής γραφείου

ΗΕ 3

τεµ

4

4

Πολυµηχάνηµα - Εκτυπωτής

ΗΕ 4

τεµ

4

5

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 24 πλήκτρων - 3 γραµµών

ΗΕ 5

τεµ

3

6

Κονσόλα ψηφιακής συσκευής (60 πλήκτρα)

ΗΕ 6

τεµ

1

7

Απλή τηλεφωνική συσκευή µε οθόνη

ΗΕ 7

τεµ

40

8

Σύστημα κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης

ΗΕ 8

τεµ

1

9

Οθόνη Υπολογιστή

ΗΕ 9

τεµ

4

10

Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΗΕ 12

τεµ

2

11

Οργανωτής καλωδίων

ΗΕ 14

τεµ

3

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
αριθμητική σε €
χωρίς ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ):

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Μέγαρα / /2016

40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

199.610,24 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,
Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

Μέγαρα / /2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

41

ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
16REQ004674508
2016-06-29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)
Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται
με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.
Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων ειδών
και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.
Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του
καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.
Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη
που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.
Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή
περισσότερα είδη θα αποκλείονται.
Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:
1. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
2. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και
τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης
συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
3. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
4. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του
προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
5. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης µε την
ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ
εντός 24ώρου).
Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με άμεσο
χρόνο παράδοσης.
Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς
για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην
Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτόκολλο
παραλαβής των ειδών.
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ
Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, από 100% ανοξείδωτο υλικό.
1. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους από 120-200εκ και να διαθέτει μηχανισμό που να κλειδώνει µε
ασφάλεια στο επιθυμητό ύψος.
2. Να διαθέτει δύο άγκιστρα
3. Να είναι τροχήλατο, σε 5άκτινη βάση και οι τροχοί να είναι υψηλής ποιότητας
4. Να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής, εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο,
5. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO και το προϊόν να διαθέτει CE.
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6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆.
117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 80
(Ολογράφως) ογδόντα

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο
ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Στατώ αιμοληψίας µε σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση χειρός,
το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.
1. Να είναι τροχήλατο µε πεντάκτινη βάση
2. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής
3. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική.
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 100
(Ολογράφως) εκατό
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο
ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ (δαπέδου)
Αναρτήρας έλξης μεταλλικός
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, μεταλλικός
2. Να διαθέτει λαβή από PVC ρυθμιζόμενου ύψους

3.

Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 120
(Ολογράφως) εκατόν είκοσι
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο
ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
Κλίνη νοσοκομειακή ηλεκτροκίνητη με 2 πλαϊνά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα
κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.
1. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά
υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και
απόλυτα σταθερό.
2. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες φορμάικες)
3. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες
ηλεκτροκίνητα
4. Να διαθέτει τροχούς µε φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη κατασκευή
να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του
5. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης
6. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου
7. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τα στάνταρ της ΕΕ
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8. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή
ατυχημάτων
9. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα,
10. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
11. Περιλαμβάνεται Στρώμα
12. Tο ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 1.400
(Ολογράφως) χίλια τετρακόσια

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο
ΤΡΑΠΕΖΙ INOX Τροχήλατο νοσηλείας
1. Να είναι τροχήλατο, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο υλικό µε φρένα στους 2 τροχούς
2. Να έχει επιφάνεια διαστάσεων 40x60x80cm
3. Να φέρει δύο επιφάνειες εργασίας κατασκευασµένες από ανοξείδωτο υλικό
4. Να διαθέτει συρτάρι
5. Να φέρει περιµετρικά στις επιφάνειές του προστατευτικά
6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 120
(Ολογράφως) εκατόν είκοσι
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο
ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ
Κάγκελο μεταλλικό µε ελατήρια θαλάμου προσωρινής νοσηλείας
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής
2. Να προσαρμόζεται στο κρεβάτι µε ειδικά ελατήρια, προσφέροντας ασφάλεια
3. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 100
(Ολογράφως) εκατό
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ
Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.
2. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. µε ειδικό μηχανισμό ασφαλείας.
3. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου
4. Ο σκελετός της να είναι κατασκευασμένος από στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα
διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια.
5. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής
πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή
6. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού.
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7. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται µε δύο οδοντωτούς άξονες
οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή θέση. Να
υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις.
8. Να διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 220
(Ολογράφως) διακόσια είκοσι

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο
ΑΝΑΒΑΘΡΟ
Σκαλοπάτι μονό με χρώμιο
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, επίπεδο, κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου
2. Να είναι υπενδεδυμένο µε αντιολισθητικό υλικό
3. Το ύψος του να μην υπερβαίνει τα 25cm
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 40
(Ολογράφως) σαράντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο
ΑΝΑΒΑΘΡΟ
Σκαλοπάτι διπλό με χρώμιο
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, επίπεδο, κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου
2. Να είναι υπενδεδυμένο µε αντιολισθητικό υλικό
3. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 80
(Ολογράφως) ογδόντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο
ΠΑΡΑΒΑΝ
Παραβάν 3φυλλο
1. Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής. διατομής.
Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί.
2. Να είναι τριών φύλλων µε κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και
να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο.
3. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm
4. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το οποίο
να μπορεί να αντικαταστεί µε ευκολία εφόσον χρειαστεί.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 140
(Ολογράφως) εκατόν σαράντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ
Κλίβανος αποστείρωσης
Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων
οργανισμών.
1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας από
ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών
εργαλείων στους 121οC
2. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
3. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας..
4. Να είναι χωρητικότητας 16Lit
5. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές)
6. Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του και υποστήριξη
σε ανταλλακτικά και service.
7. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
8. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του
θαλάμου.
9. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του
Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 650
(Ολογράφως) εξακόσια πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12ο
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ
Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του
κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα .
1. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος,
φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος
σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, µε δυνατότητα ανάλυσης των
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.
2. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται µε συνημμένα
πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσηµα έγγραφα.
3. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] & µε επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης
14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας για
δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία.
Να λειτουργεί µε ρεύμα (100V-115V/220V-240V)
4. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει ταυτόχρονα
και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία προσφέροντας
πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.
5. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό
εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν
σε Η/Υ ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).
6. Να συνοδεύεται από λογισμικό Η/Υ κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε Η/Υ και
αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.
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7. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς
αξιολόγηση.
8. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή
γραφημάτων και καρδιογραφημάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή του
καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα
(ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα).
9. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.
10. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των
κυματομορφών ανά µία ή ανά τρεις, µε αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης
των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη.
12. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.
13. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτροµυογράφο).
14. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την
καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή µη καλής επαφής ηλεκτροδίων).
15. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς &
βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.
16. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.
17. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και
τεχνική
υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 1.200
(Ολογράφως) χίλια διακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια
1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις οδηγίες
για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να
χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας.
2. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη, αντιπαρασιτική
µε απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό.
3. Να λειτουργεί µε χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να µην απαιτεί άλλη
συντήρηση.
4. Να είναι κατασκευασμένη µε τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε
περίπτωση υπερχείλισης
5. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομηµένη, η οποία να είναι κατασκευασμένη
από πλαστικό υψηλής αντοχής.
6. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση που
η φιάλη γεμίσει.
7. Να ρυθμίζεται µε ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει τουλάχιστον
5 διαβαθμίσεις.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης.
9. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας µε λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή µη της συσκευής.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 350
(Ολογράφως) τριακόσια πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής
πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
1. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
2. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, µε δείκτη
καταλληλότητας μεγέθους.
3. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας µε το πάτημα
ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
4. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης
καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες µε επιλογή μέτρησης πρωινών και
βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (ΙΗΒ).
5. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).
6. Να έχει και να λειτουργεί µε απλές μπαταρίες και µε μετασχηματιστή τάσης δικτύου.
7. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.
8. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της τελευταίας
εβδομάδας.
9. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.
10. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες.
11. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD
12. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις
13. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
14. Να λειτουργεί µε μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.
15. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται
16. Να πραγματοποιεί μέτρηση µε το πάτημα ενός κουμπιού.
17. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.
18. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον
έτη. Να επιβεβαιώνεται µε έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον προμηθευτή.
19. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆. 117/2004 & είναι
επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη
του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 100
(Ολογράφως) εκατό

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 15ο
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ)
Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής
κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.
1. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και υψηλών
συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής εφαρμογής.
2. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό µε εργονομική και ενισχυμένη κατανομή στο
σημείο σύνθεσης µε το έλασμα των ακουστικών και µε άριστη ακουστική.
3. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το δέρμα
του ασθενή.
4. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν
τέλεια ηχομόνωση.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
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ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 90
(Ολογράφως) ενενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 16ο
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ
Αναπηρικό αμαξίδιο εσωτερικού χώρου αναπηρικό για μετακίνηση ασθενών τροχήλατο με
μεσαίους συμπαγείς τροχούς μικτού βάρους 100κιλών.
1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη άριστης ποιότητας, που
να μπορεί να πλένεται, και να είναι αντιμικροβιακή.
3. Να έχει πλάτος καθίσματος περίπου 45 – 50 εκ
4. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8
5. Να διαθέτει μεταλλικά στηρίγματα ποδιών ανακλινόμενα
6. Να διαθέτει οπίσθιους τροχούς µε σύστημα πέδησης, διαμέτρου 60cm οι οποίοι να
διαθέτουν ρουλεμάν κλειστού τύπου αυτολιπαινόμενα για τέλεια κίνηση. Επίσης τα
ελαστικά να είναι αντιολισθητικά και να διαθέτουν πέλμα μεγάλης αντοχής. Οι εμπρόσθιοι
τροχοί να είναι συμπαγής διαμέτρου 20cm και να διαθέτουν δυνατότητα περιστροφής
360ο
7. Το βάρος του να µην ξεπερνάει τα 20kg και να µπορεί να αντέχει βάρος έως 100 κιλών
8. Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει δύο λαβές ώθησης.
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 160
(Ολογράφως) εκατόν εξήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 17ο
ΣΙΔΗΡΟΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Σιδηροφιάλη οξυγόνου 10 λίτρων συν ροόμετρο
1. Να είναι κατασκευασμένη από σίδερο, χωρητικότητας 10lit
2. Να προσφερθεί µε μανόμετρο παροχής οξυγόνου 0,5-12Ltr/min.
3. Να μπορεί να αναπληρωθεί.
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 300
(Ολογράφως) τριακόσια
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 18ο
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ
1. Ρυθμιζόμενη ροή: 0.5 – 5 l/m
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2.
3.
4.
5.
6.

Συμπύκνωση οξυγόνου: 0.5 – 5 l/m 87 – 95.6 % (30 λεπτά λειτουργία)
Παροχή οξυγόνου: 0.34 bar +/- 10 % (34.5 kPa +/- 3.45 kPa
Θερμοκρασία εξόδου οξυγόνου: + 3Ο C / θερμοκρασία περιβάλλοντος
Διάρκεια ζωής συμπιεστή: Χωρίς συντήρηση για τα πρώτα 5 έτη
Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 850
(Ολογράφως) οχτακόσια πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 19ο
AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Συσκευή Ambu
1. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου τύπου.
2. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml
3. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed
4. Να είναι latex free
5. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων
6. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed. Να είναι
latex free και να κλιβανίζεται στους 135[oC].
7. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 20ο
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Φορείο αναδιπλούμενο
1. Να είναι πτυσσόμενο, μεταλλικό και να μπορεί να αναδιπλωθεί κατά μήκος
2. Να είναι ελαφρύ ανθεκτικό και το υλικό κατάκλισης να είναι από πλαστικό.
3. Να είναι διαστάσεων 2,00x0,54x0,14m περίπου
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04
και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης
συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα
ο
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 21
ΦΑΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ LED
Ο τροχήλατος μεγεθυντικός φακός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, νοσοκομειακού τύπου, κατάλληλος για κάθε νοσοκομειακή
και κλινική εξέταση, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και τις
διεθνείς εγκρίσεις που απαιτούνται.
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, τροχήλατος µε πεντάκτινη βάση
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2. Να διαθέτει λαμπτήρες αλογόνου
3. Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα ο οποίος να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση
μήκους τουλάχιστον 90 [cm].
4. Να διαθέτει μεγεθυντικό φακό.
5. Να λειτουργεί µε τάση 230[V]/50[Hz], να φέρει διακόπτη ON/OFF, µε λυχνία LED χαµηλής
τάσης και μεγάλης απόδοσης φωτεινότητας.
6. Η λυχνία του να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 ώρες και θερμοκρασία
χρώματος τουλάχιστον 6.500 Kelvin.
7. Ο βραχίονας να παρέχει μεγάλο εύρος κίνησης και να στρέφεται.
8. Να είναι βαμμένος σε φούρνο βαφής και να απολυμαίνεται χωρίς αλλοιώσεις από χημικά,
απολυμαντικά, καθαριστικά.
9. Να διαθέτει CE mark & να είναι κλάσης ΙΙ.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 600
(Ολογράφως) εξακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 22ο
ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ζυγαριά αναλογική δαπέδου
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, μοντέρνου σχεδιασμού
2. Η βάση του να είναι καλυμμένη από ειδικό αντιολισθητικό υλικό
3. Να είναι βάρους 4 κιλών περίπου
4. Το μέγιστο βάρος ζύγισης να είναι τουλάχιστον 100κιλά και η διαβάθμιση να είναι 1.000gr
5. Να είναι διαστάσεων 300 x 100 x 450 mm περίπου και οι διαστάσεις της επιφάνειας 250
x65 x 250 mm περίπου.
6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 80
(Ολογράφως) ογδόντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 23ο
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ
Σετ ωτοσκοπίου - οφθαλμοσκοπίου
1. Να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο και οφθαλμοσκόπιο μαζί µε tips ωτοσκοπίου.
2. Προαιρετικά να προσφερθεί και λαρυγγικός καθρέπτης.
3. Να αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ωτοσκοπίου και του οφθαλµοσκοπίου.
4. Να παραδίδεται σε σκληρή θήκη μεταφοράς.
5. Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, μικρού μεγέθους & βάρους,
κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να λειτουργεί µε κοινές μπαταρίες.
Να έχει λυχνία LED για 100% περισσότερο φωτισμό. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο
και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λαβή μπαταρίας κυλινδρικού σχήματος. Να
συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος διαμέτρου 2,5[mm]. Θα πρέπει να υπάρχει
υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Να
συνοδεύεται με θήκη μεταφοράς.
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6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του
Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 400
(Ολογράφως) τετρακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 24ο
ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ
Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας µε φωνητικές
οδηγίες στα Ελληνικά.
1. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των
μαλάξεων.
2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά µε κατάλληλα ηλεκτρόδια
3. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 2,0 kg
4. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας
5. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP 56
για προστασία από σκόνη και νερό.
6. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και λογισμικό
Η/Υ.
7. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη µε ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει
πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών.
8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει
πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και
πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης)
9. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή ανταλλακτικών για δέκα
(10) έτη τουλάχιστον.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή
για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης και για την παροχή
ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα
με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.
11. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 2.500
(Ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 25ο
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
1. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές ασφάλειας.
2. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, αναπνευστικά
νοσήματα κ.λ.π.
3. Η νεφελοποίηση να γίνεται µέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] µε ρυθμό
νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας
πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).
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4. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh µε δοχείο φαρμάκων, επιστόµιο,
συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, µάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα
αποθήκευσης και μεταφοράς.
5. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 80
(Ολογράφως) ογδόντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 26ο
ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ψυγείο Φαρμακείου χωρητικότητας 200 λίτρων. Διαθέτει μια ανοιγόμενη πόρτα µε διπλή
υάλωση anti-chock, λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης και η δυνατότητα ψύξης
του είναι 2 – 10ο C. Υπάρχει ειδικός εξωτερικός ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τον έλεγχο
της σωστής λειτουργίας του , με alarm διαστάσεων 62Χ58Χ194 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 2.000
(Ολογράφως) δύο χιλιάδες
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 27ο
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8 πάχους 1
mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά
μήκος της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα μέρη της κατασκευής
που είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαμαρίνα (διπλωμένη)
για την αποφυγή τραυματισμών. Με τρία ράφια εσωτερικά και δύο κρυστάλλινες ανοιγόµενες
πόρτες µε ανοξείδωτο πλαίσιο. Ενδεικτικές διαστάσεις 90Χ60Χ180 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 600
(Ολογράφως) εξακόσια
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 28ο
ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής)
και ένα σταθερό για τον κορμό.
1. Το άνω τμήμα κορμού να είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, µε ποδοδιακόπτη, σε όλο το
εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°).
2. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και
διατίθεται σε 10 χρώματα
3. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά
4. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm
5. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO
7. 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 220
(Ολογράφως) διακόσια είκοσι
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 29ο
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
Ποδήλατο καθιστό μαγνητικής αντίστασης
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1. Το ποδήλατο να είναι εργονομικά σχεδιασμένο με κάθισμα για μεγαλύτερη ευκολία και σωστή
λειτουργία της άσκησης.
2. Η ηλεκτρονική κονσόλα της συσκευής δέχεται ρυθμίσεις και μας δίνει απαντήσεις για την
ταχύτητα, το χρόνο, την απόσταση, τον ρυθμό και τις θερμίδες που καταναλώνουμε κατά την
διάρκεια της άσκησης.
3. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής να υπάρχουν ρόδες για εύκολη μεταφορά του οργάνου.
4. Επίσης στο κάθισμα του ποδηλάτου να υπάρχουν πλαινά στηρίγματα για μεγαλύτερη
ασφάλεια.
5. Το ποδήλατο να έχει την δυνατότητα ρύθμισης αντίστασης για μικρότερη ή μεγαλύτερη
δυσκολία κατά την διάρκεια της άσκησης.
6. Να διαθέτει σύστημα αντίστασης έως 8 σημείων με μαγνήτη.
7. Να ρυθμίζεται το κάθισμα εμπρός και πίσω
8. Να διαθέτει ηλεκτρική κονσόλα LCD και να απεικονίζει τις εξής ενδείξεις: ταχύτητα,
Απόσταση, χρόνος άσκησης, Θερμίδες θερμοκρασίας και καρδιακού σφυγμού µε σύστημα
αφής
9. Το βάρος του τροχού να είναι έως 6 κιλά
10. Να διαθέτει μέγιστο βάρος 100 κιλά τουλάχιστον
11. Να είναι διαστάσεων 120x60x90cm περίπου
12. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 400
(Ολογράφως) τετρακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 30ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 25x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 50
(Ολογράφως) πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 31ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 12x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 40
(Ολογράφως) σαράντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 32ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 18x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 50
(Ολογράφως) πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 33ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 36x28
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 60
(Ολογράφως) εξήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 34ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 18x28
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 40
(Ολογράφως) σαράντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 35ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 33x47
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 90
(Ολογράφως) ενενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 36ο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 60
(Ολογράφως) εξήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 37ο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΙΚΡΟ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 40
(Ολογράφως) σαράντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 38ο
Συνδυασμένη θεραπεία (Ηλεκτροθεραπεία - Υπέρηχος – Laser)
1. Να είναι επιτραπέζια συσκευή και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση για εφαρμογές
ηλεκτροθεραπείας, υπερήχου & laser, με μεγάλη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων (LCD),
τουλάχιστον 10 ιντσών, µε ενδείξεις όλων των παραμέτρων ηλεκτροθεραπείας.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου
ασφαλείας και ποιότητας (TUV, CE MARK, MDD).
3. Να είναι εφικτή η επιλογή θεραπείας µέσω στόχου θεραπείας για ευκολότερη επιλογή
προγράμματος από το φυσιοθεραπευτή
4. Να διαθέτει γραφικές ενδείξεις επί της οθόνης για την ορθή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων
για διευκόλυνση του χειριστή.
5. Να διαθέτει 2 ανεξάρτητα κανάλια µε δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής δυο
διαφορετικών θεραπειών (2 ηλεκτροθεραπείες µε διαφορετικό τύπο ρεύματος) και να
συνδυάζεται απαραίτητα σε 1 συσκευή µαζί µε υπέρηχο & laser για παροχή συνδυασμένης
θεραπείας, για τις περιπτώσεις θεραπείας 2 διαφορετικών παθήσεων.
6. Να διαθέτει μενού µε καθοδήγηση επιλογής μορφής θεραπείας, πρωτοκόλλου θεραπείας και
μορφής ρεύματος, καθώς επίσης και δυνατότητες ηλεκτροδιάγνωσης όπως καμπύλη
Ι/t, ρεόβαση, χροναξία και πηλίκο προσαρμογής &να διαθέτει όλες τις σύγχρονες µορφές
ρευµάτων
7. Να διαθέτει τουλάχιστον 600 αυτόματα προγράμματα θεραπείας (πρωτόκολλα), µε
δυνατότητα δημιουργίας νέων προγραμμάτων (τουλάχιστον 400 µνήµες). Να αναβαθμίζεται
µέσω Internet χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε Η/Υ
8. Να συνοδεύεται από μια αδιάβροχη κεφαλή υπερήχων επιφανείας 4cm στα 1 και 3 MHz και
δεύτερη κεφαλή 1 cm στα 1 και 3 MHz). Και οι δύο κεφαλές να είναι διπλής συχνότητας.
9. Το laser να είναι κατάλληλο για παροχή παλµικής µορφής υπέρυθρο GaAs µε διαφόρων
τύπων laser probes. Επίσης, να διαθέτει peak power: probe µίας εξόδου 13,5 W και
δυνατότητα probe τεσσάρων εξόδων 4x18 W.
10. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί
την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 7.500
(Ολογράφως) επτά χιλιάδες πεντακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 39ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1. Να είναι επιτραπέζια συσκευή και να συνδέεται απαραιτήτως µε την συσκευή
ηλεκτροθεραπείας, διαθερμίας & laser για συνδυασμένη θεραπεία, και να ελέγχεται από
την οθόνη των παραπάνω συσκευών.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου
ασφαλείας και ποιότητας. Απαραίτητα να διαθέτει ιατρική πιστοποίηση MDD93/42/EEC
3. Να λειτουργεί απολύτως αθόρυβα & να διαθέτει λειτουργία μασάζ για την ανακούφιση του
ασθενή.
4. Να έχει δυνατότητα επιλογής διπολικής και τετραπολικής λειτουργίας σε συνεχή και
παλμική εκπομπή.
5. Να έχει 4 υποδοχές για προσαρμογή καλωδίων ασθενούς, ώστε να µην είναι
υποχρεωμένος ο ασθενής να αποσυνδέει την συσκευή για να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια (
Pads) αντί για βεντούζες.
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00
και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 2.200
(Ολογράφως) δύο χιλιάδες διακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 40ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
1. Να είναι τροχήλατη και να παράγει και να μεταφέρει παλμικά κύματα τα υψηλής
συχνότητας με μέση ισχύ 70 Watt (1 κανάλι) ή 40 Watt για κάθε ηλεκτρόδιο (2 κανάλια)
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου ασφαλείας
και ποιότητας. Απαραίτητα να διαθέτει ιατρική πιστοποίηση MDD93/42/EEC
3. Να έχει συχνότητα λειτουργίας 27,12 MHz, μέγιστη ισχύ 200 W σε παλμική εκπομπή,
επαναλαμβανόμενη συχνότητα παλμού από 25 Hz έως 800 Hz ρυθμιζόμενη ανά 5-10 Hz και
πλάτος παλμού από 65 έως 400 µs ρυθμιζόμενο ανά 5-10 µs.
4. Να διαθέτει 2 κανάλια µε δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης και λειτουργίας, δηλαδή μπορεί
να εφαρμοστούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές θεραπείες ή πρωτόκολλα θεραπείας.
5. Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων µε ενδείξεις όλων των παραμέτρων.
6. Να συνοδεύεται από 1 (ένα) βραχίονα πενταπλούς άρθρωσης καθώς και από 1 (ένα)
ηλεκτρόδιο διαμέτρου 140 mm.
7. Να διαθέτει τουλάχιστον 35 αυτόματα προγράμματα θεραπείας (πρωτόκολλα) και τουλάχιστον
50 κενές θέσεις για δημιουργία νέων προγραμμάτων.
8. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 3.900
(Ολογράφως) τρεις χιλιάδες εννιακόσια
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 41ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ TENS
1. Η συσκευή να διαθέτει δύο κανάλια, ρεύµατα TENS για αναλγησία και μυϊκή ενδυνάμωση.
2. Να είναι πιστοποιημένη συσκευή µε CE-MARK.
3. Να διαθέτει προγράμματα απλού TENS για αντιμετώπιση πόνου & πρόγραμμα ριπής
ενδορφίνης, καθώς επίσης πρόγραμμα διαμορφωμένης διέγερσης µε διάρκεια παλμού για
μυϊκή ενδυνάμωση.
4. Να διαθέτει μεγάλη και ευανάγνωστη φωτιζόµενη οθόνη υγρών κρυστάλλων.
5. Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς, πλήρη εξοπλισμό ηλεκτροδίων και καλωδίων
σύνδεσης, ζελέ επαφής , οδηγίες χρήσεως και οδηγό θεραπείας στα ελληνικά.
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6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 200
(Ολογράφως) διακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 42ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ
1. Τροχήλατη, στηριζόμενη σε 5 τροχούς
2. Ρύθμιση ταχύτητας 20-50 στροφές
3. Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ και αθόρυβης λειτουργίας
4. Να εκτελεί κυκλική κίνηση και περιστροφή
5. Να συνοδεύεται από επτά εξαρτήματα
6. Να διαθέτει ρύθμιση της ταχύτητας
7. Η συσκευή να διαθέτει τέσσερα κανάλια, ρεύματα TENS για αναλγησία και μυϊκή
ενδυνάμωση.
8. Να διαθέτει ISO 9001 και CE-MARK.
9. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 1.500
(Ολογράφως) χίλια πεντακόσια
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 43ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
1. Να έχει ισχύς 250 W
2. Να λειτουργεί µε υπέρυθρη ακτινοβολία
3. Να διαθέτει προστατευτικό πλέγμα
4. Να διαθέτει τροχήλατη βάση αυξομειωμένου ύψους
5. Να δέχεται τροφοδοσία 240 V . 50 – 60 Hz
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 650
(Ολογράφως) εξακόσια πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 44ο
ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ
Να είναι επίτοιχος κατάλληλος για εφαρμογής ασκήσεων φυσικοθεραπείας.
1. Είναι χρωμιομένος
2. Αυξομειώνεται το ύψος του άξονα περιστροφής
3. Αυξομειώνεται το ύψος της χειρολαβής του ασθενούς
4. Μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση περιστροφής
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 180
(Ολογράφως) εκατόν ογδόντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 45ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ
Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σταθερό σημείο για ασκήσεις άνω άκρων.
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Εχει 2 λαβές ανεξάρτητες
Η αντίσταση του φορτίου αυξομειώνεται ανεξάρτητα σε κάθε λαβή
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 130
(Ολογράφως) εκατόν τριάντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 46ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΜΨΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σταθερό σημείο για ασκήσεις κάτω άκρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 130
(Ολογράφως) εκατόν τριάντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 47ο
ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΞΥΛΙΝΟ
Επίτοιχο ξύλινο πολύζυγο.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 500
(Ολογράφως) πεντακόσια

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 48ο
ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1. Είναι τροχήλατο
2. Έχει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
3. Έχει καπάκι για την προστασία της παραφίνης και έχει ξύλινη κουπαστή για την προστασία
των εμβαπτιζόμενων μελών του σώματος
4. Έχει ειδική μόνωση για την προστασία της θερμοκρασίας
5. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος
6. Η τήξη της παραφίνης γίνεται από την αντίσταση χωρίς την βοήθεια νερού
7. Είναι χωρητικότητας 15 Kg
8. Τροφοδοσία 240 V / 50-60 Hz
9. Τεστ ασφαλείας : C.E. Mark
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 380
(Ολογράφως) τριακόσια ογδόντα
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 49ο
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Εργαλειοθήκη με τζάμια και συρόμενα πορτάκια διαστάσεων 170Χ80Χ40 εκ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 360
(Ολογράφως) τριακόσια εξήντα

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 50ο
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ (πι)
Περιπατητήρας αλουμινίου σταθερός από ενισχυμένο αλουμίνιο. Κατασκευασμένος από
επινικελωμένο αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Να διαθέτει δύο ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές και
λαστιχάκια στα άκρα που το καθιστούν αντιολισθητικό.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 20
(Ολογράφως) είκοσι
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 51ο
ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΝΙΚΕΛ
Τετράποδο βάδισης νίκελ
Κατασκευή από αλουμίνιο ελαφρού τύπου με Ρύθμιση ύψους με μπουτόν 75-95 cm και
Αντιολισθητικά υποπόδια για Μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg και ενδεικτικές διαστάσεις 23 (Π) x
25 (Μ) x 75-95 (Υ) cm
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 25
(Ολογράφως) είκοσι πέντε
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 52ο
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ
Μπαστούνια με στρογγυλή λαβή, Κατασκευή κορμού από ξύλο υψηλής ποιότητας
Ξύλινη ανατομική λαβή, στρογγυλού σχήματος και Εξαιρετικό φινίρισμα
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 10
(Ολογράφως) δέκα

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Ε.Τσάκωνα

Μέγαρα 2 /6/2016
Ο Διευθυντής

Ε.Ρούσσης

Π.Κατρακούλη

Χ.Τουμπανιάρης
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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
16REQ004674508
2016-06-29
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση
και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα
τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια
στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από
οποιαδήποτε αιτία. Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά,
αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.
Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV,
σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η
χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη
(<0,08 0/00).
Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή
χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με
ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή
αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα)
αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ
ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την
περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οιβίδες θα
έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την
συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές
ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε
θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.
Στα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με
ακτίνα R=2,5~3 mm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές κάθε επίπλου. Οι
κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν
φθορά στα ρούχα του χρήστη.
Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια
ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν
ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες).
Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα
διαθέσιμα χρωματολόγια.
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Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση
τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και
φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η
συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα
υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα.
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Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους
οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. Εφόσον ζητηθεί, οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε
προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο.
Όλα τα προσφερόμενα είδη της ομάδας αυτής, θα συνοδεύονται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης καθώς επίσης και επισκευής
για ενδεχόμενη βλάβη, επίσης δε και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή μιας βλάβης. Κατά
τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα αντικατασταθεί ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί
φθορά ή βλάβη και η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, ή εάν είναι ελαττωματικό,
εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την
τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού μετά από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, καθώς και την εξασφάλιση
επάρκειας ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη.
Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και συναρμολόγηση των επίπλων στο χώρο για τον οποίο
προορίζονται.
Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι
προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η
αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν
υποβληθεί σε βλάβη.
Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας από αναγνωρισμένους στην
Ε.Ε οργανισμούς.
Επιθυμητές είναι οι παρακάτω πιστοποιήσεις :
ISO 9001

(διασφάλισης ποιότητας.)

ISO 14000 (για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
ΕΛΟΤ 1801 (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος. Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά
ΕΛΟΤ 1801)
ΕΜΑS
(Τα Πιστοποιητικά EMAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την τεχνική
ικανότητα σε ότι αφορά την εκτέλεση μέτρων περιβαλλοντικής συνείδησης.)
PEFC (Το PEFC δηλώνει την αποδεκτή εκμετάλλευση των δασών και την ελεγχόμενη περαιτέρω επεξεργασία
της φυσικής πρώτης ύλης του ξύλου.)

ΕΠΙΠΛΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 1ο
Γραφείο εργασίας διαστάσεων 160 Χ 80 X 75 cm (±5εκ)
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά,μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα.
Όλες οι επιφάνειες εργασίας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης,ποιότητας Ε1,
τριών στρώσεων 25 χιλ. (η μετώπη 18 mm), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 0,3 mm.
Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με σόκορο πάχους 2 mm κατάλληλα φινιρισμένο.
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τα γραφεία να έχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταλλικό κανάλι για τη διέλευση καλωδίων καθώς
και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 250
(Ολογράφως) διακόσια πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 2ο
Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων 180 Χ 90 X 75 cm (±5εκ)
Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από MDF 30 χιλ. επενδεδυμένες με τεχνητό καπλαμά ο οποίος
λουστράρεται με κατάλληλα βερνίκια.
Οι μετώπες και οι τραβέρσες είναι από MDF 22 χιλ. , είτε από μελαμίνη 25 mm,
τα γραφεία να έχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταλλικό κανάλι για τη διέλευση καλωδίων καθώς
και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 350
(Ολογράφως) τριακόσια πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 3ο
Συρταριέρα τροχήλατη Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 0,45*0,60*0,60 εκ. (±5εκ)
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και
μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας
Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα
υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή
των συνδετικών εξαρτημάτων.
Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και
αθόρυβη λειτουργία.
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των
ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η
πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από
ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται
στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους
Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».
Συρταριέρα από μελαμίνη 18 mm, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο
100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο).
να φέρει ξεχωριστό συρτάρι - μολυβοθήκη.
να φέρει μεταλλικά συρτάρια, που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της
συρταριέρας που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, να
φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας.
Οι συρταριέρες να είναι σε συνδυασμό με θήκη κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 110
(Ολογράφως) εκατόν δέκα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 4ο
Συρταριέρα τροχήλατη διευθυντική 40 x 60 x 60 cm (±5εκ)
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Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και
μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας
Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα
υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή
των συνδετικών εξαρτημάτων.
Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και
αθόρυβη λειτουργία.
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των
ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η
πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από
ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται
στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους
Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».
Συρταριέρα από μελαμίνη 18 mm, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο
100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο).
να φέρει ξεχωριστό συρτάρι - μολυβοθήκη.
να φέρει μεταλλικά συρτάρια, που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της
συρταριέρας που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, να
φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας.
Οι συρταριέρες να είναι σε συνδυασμό με θήκη κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Συρταριέρες από φυσικό, τεχνητό καπλαμά ή λάκα με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή
του συρταριού στο 100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (φρένο).

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 190
(Ολογράφως) εκατόν ενενήντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 5ο
Βιβλιοθήκη κλειστή µε πόρτες διαστάσεων 200 Χ 90 Χ 45 cm (±5εκ)
Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες.
Τα κασώματα των βιβλιοθηκών να αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των βιβλιοθηκών από μελαμίνη είναι 18
mm, οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm.
Όλες οι βιβλιοθήκες να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 250
63

(Ολογράφως) διακόσια πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 6ο
Ερμάριο µε κλειδαριά ασφαλείας 80 x 90 x 45 cm (±5εκ)
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Βοηθητικό ερμάριο γραφείου, τροχήλατο, με ντουλάπι και ράφια, από μελαμίνη και χαρτοκυψέλη, διάσταση:
80x40x45cm, με ανοιγόμενες πόρτες.
Τα κασώματα των ερμαρίων να αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των ερμαρίων από μελαμίνη είναι 18 mm,
οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm.
Τα ερμάρια να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 220
(Ολογράφως) διακόσια είκοσι

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 7ο
Κάθισμα διευθυντικό τροχήλατο ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από
δάπεδο 1235 mm - Έδρα 555 mm (±5εκ)
Διευθυντικό τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτινών, γυαλισμένη ή βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή , µε πέντε δίδυμους τροχούς από πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτη ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη επιλογής.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας µε διαδρομή 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται µέσω αμορτισέρ
- έμβολο αερίου.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης µε δυνατότητα και ενδιαμέσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα
µε το βάρος του καθημένου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι RELAX
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα.
Ο μηχανισμός καλύπτεται µε πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους
πλάτης µε διαδρομή σύμφωνη µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Ο μηχανισμός φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέµισµα από καλουπωτό λάστιχο µαλακής
διογκωµένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο επενδύεται µε δερµατίνη ή κατάλληλο ύφασµα.
Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή
επινικελωμένα. Μπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυµένη µε µεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο
κέλυφος της έδρας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 250
(Ολογράφως) διακόσια πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 8ο
Κάθισμα επισκέπτη διευθυντικό ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από
δάπεδο 990 mm - Έδρα 550 mm (±5εκ)
Η ενιαία έδρα – πλάτη είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη.
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Διαθέτουν σκελετό σε σχήμα C από χαλύβδινο σωλήνα βαμμένο ηλεκτροστατικά ή επιχρωμιωμένο. Το πάνω
μέρος του σκελετού είναι ταυτόχρονα και μπράτσα του καθίσματος καλυμμένα με χυτό θερμοπλαστικό
κάλυμμα.
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 9ο
Κάθισμα τροχήλατο ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm Έδρα 450Χ500 mm (±5εκ)
τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτινών, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική
βαφή, µε πέντε δίδυμους τροχούς από πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτη ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη επιλογής.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας µε διαδρομή 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται µέσω αμορτισέρ
- έμβολο αερίου.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης µε δυνατότητα και ενδιαμέσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα
µε το βάρος του καθημένου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι RELAX
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα.
Ο μηχανισμός καλύπτεται µε πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους
πλάτης µε διαδρομή σύμφωνη µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Ο μηχανισμός φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέµισµα από καλουπωτό λάστιχο µαλακής
διογκωµένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο επενδύεται µε δερµατίνη ή κατάλληλο ύφασµα.
Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή
επινικελωμένα. Μπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυµένη µε µεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο
κέλυφος της έδρας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 200
(Ολογράφως) διακόσια

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 10ο
Τραπέζι αναμονής 120 x 70 x 50 cm (±5εκ)
Τραπέζι αναμονής ενδεικτικών διαστάσεων 120 x 70 x 50 cm με μεταλλικά πόδια βαμμένα με ηλεκτροστατική
βαφή ή χρωμέ. Η επιφάνειά τους πάχους τουλάχιστον 30 χιλ. θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη σε απόχρωση
καρυδιάς με τα περιθώρια καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες
στην ίδια απόχρωση, με βάση μεταλλική που να εναρμονίζεται με αυτής των πολυθρόνων .

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 11ο
Τραπέζι σαλονιού ξύλινο διαστάσεων 120Χ70Χ50 cm (±5εκ) (ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ)
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 12ο
Τραπέζι εστιατορίου μοναστηριακό διαστάσεων 200 Χ 100 cm (±5εκ) μασίφ ξύλινο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 400
(Ολογράφως) τετρακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 13ο
Τραπέζι ξύλινο διαστάσεων 50Χ50Χ40 cm (±5εκ) (υπνοδωματίων)
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 40
(Ολογράφως) σαράντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 14ο
Σκαμπό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm - Εδρα 540mm (±5εκ)
(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)
Να είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, µε αμορτισέρ
Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους από 40-60cm περίπου το οποίο να ρυθμίζεται μέσω μοχλού
Να διαθέτει άξονα πέντε τροχών, κατά προτίμηση διπλών τροχών, για την καλύτερη σταθερότητά του και να
διαθέτει μεταλλική βάση η οποία να είναι καλυμμένη από ανθεκτικό πλαστικό.
Το κάθισμα να είναι διαμέτρου 40cm και να είναι υπενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας.
Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 100
(Ολογράφως) εκατό

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 15ο
Κάθισμα επισκέπτη με μπράτσα για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους διημέρευσης
Ενδεικτικών διαστάσεων: Ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 4252 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ).
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, στοιβαζόμενο
Κάθισµα επισκέπτη σταθερό επί ενιαίου µεταλλικού σκελετού χρωµίου, µε ενιαία έδρα και πλάτη, µε µπράτσα.
Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, πάχους 2
mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν
κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. Και στα τέσσερα πόδια τοποθετούνται πλαστικά
πέλματα για την προστασία του δαπέδου.
Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η
έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο
οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το
πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. Το πίσω µέρος της πλάτης και το κάτω µέρος της
έδρας καλύπτεται από δερµατίνη βραδυφλεγή.
Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ)
πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm.
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Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου.
Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να
αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.
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Τα καθίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση. Οι ακμές θα πρέπει να είναι καμπύλες
για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού, ενώ οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) θα
πρέπει να είναι απόλυτα λείες.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 100
(Ολογράφως) εκατό

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 16ο
Κάθισμα ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή – μασίφ - κάθισμα ανατομικό, λούστρο στο φυσικό χρώμα.
Ανθεκτικός σκελετός από 100% μασίφ ξύλο οξιάς ξηραντήριου. Ξύλινο κάθισμα από μασίφ ξύλο οξυάς
Ενδεικτικές διαστάσεις : Ύψος Καθίσματος: 48εκ,

38εκΧ38 εκ

(±5εκ)

Κατασκευή εξ ολοκλήρου από οξιά μασίφ κάθισμα ανατομικό. Συνδέσεις με μόρσο κόλλα και ενίσχυση
καρφωτικού.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 50
(Ολογράφως) πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 17ο
Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ) ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ διαστάσεων 50Χ50 (±5εκ)
Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές. Η λαμαρίνα έχει εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου.
Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής. Οι απολήξεις θα
καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα.
Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια ηλεκτροσυγκολημένα στον
κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου. Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις: 50Χ50
(+_5εκ.) Τα καθίσματα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό με κατάλληλα στηρίγματα και
εξαρτήματα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται με βίδες τύπου allen.

Κάθισμα αναμονής σε συστοιχίες. Να αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα,
εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια
ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα, επιφάνειες τραπεζιδίων και συνδέσμους
στήριξης.
Τα ποδαρικά και τα μπράτσα κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.
Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από φορμαρισμένο κοντραπλακέ με καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή
αφρώδη πολυουρεθάνη το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα, µε εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Στηρίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να μην
υποχωρεί σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα από τους επισκέπτες. ∆ιαστάσεις: 50Χ50 (±5εκ)
περίπου. Πάχος λαµαρίνας τουλάχιστον 1,5 mm.
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 600
(Ολογράφως) εξακόσια
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 18ο
Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ) ΤΡΙΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ
Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές καμπύλες, βιομηχανικής
παραγωγής. Η λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου.
Διαστάσεις καθίσματος: 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής.Οι απολήξεις καλύπτονται
από πλαστικά κάλυπτρα.
Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια ηλεκτροσυγκολημένα στον
κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου.
Κάθισμα αναμονής σε συστοιχίες. Να αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα,
εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια
ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα και συνδέσμους στήριξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 600
(Ολογράφως) εξακόσια

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 19ο
Κάθισμα εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από rattan καφέ χρώματος 55 x 55 x 90 cm.
(±5εκ)
Καρέκλα Rattan στοιβαζόμενη σε καφέ χρώμα με μπράτσα. Κατασκευασμένη από Rattan™, με πολύ μεγάλη
αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ειδικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η καρέκλα έχει ενδεικτικές 55 Χ 55 με ύψος 90 εκατοστά.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(±5εκ)

(Αριθμητικά) 65
(Ολογράφως) εξήντα πέντε

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 20ο
Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων 205Χ80 εκ. (±5εκ)
Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. Η πλάτη και η
έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη
πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m2 και
αντοχή σε κάμψη 180Ν/m2.
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη ποιότητας 300- 400 κυβικά/ μέτρο, το ύφασμα
στα μαξιλάρια του καθίσματος θα είναι με φερμουάρ.
Ο καναπές να στηρίζεται σε ξύλινα πόδια εμφανή, που είναι κατασκευασμένα από ατόφια ξυλεία και
λουστραρισμένα το δε ύψος τους είναι περίπου 5 εκατοστά.
Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε
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οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. Ο
χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση του υφάσματος καλύπτει εξ' ολοκλήρου το
κάθισμα ,την πλάτη και τα μπράτσα.
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 700
(Ολογράφως) επτακόσια

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 21ο
Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ80 εκ.)
Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. Η πλάτη και η
έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη
πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m2 και
αντοχή σε κάμψη 180Ν/m2.
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη ποιότητας 300- 400 κυβικά/ μέτρο, το ύφασμα
στα μαξιλάρια του καθίσματος θα είναι με φερμουάρ.
Ο καναπές να στηρίζεται σε ξύλινα πόδια εμφανή, που είναι κατασκευασμένα από ατόφια ξυλεία και
λουστραρισμένα το δε ύψος τους είναι περίπου 5 εκατοστά.
Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε
οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. Ο
χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση του υφάσματος καλύπτει εξ' ολοκλήρου το
κάθισμα ,την πλάτη και τα μπράτσα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 300
(Ολογράφως) τριακόσια

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 22ο
Κρεβάτι μονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm
Κρεβάτι µε πλάτος 1,00 µ. και µήκος 2,00 µ. µε ρόδες στα δυο πόδια ώστε να μετακινείται εύκολα (για
στρώσιμο και καθαριότητα) στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλληλο στρώμα.
Η βάση αποτελείται από λευκή ξυλεία (Σουηδική) πάχους min 20 χιλ. και max ύψους 20 εκατ. και µε
ενισχύσεις στις εσωτερικές γωνίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ακαµψία της κατασκευής. Το
κενό κάτω από το υπόστρωμα min 15 εκατ. Το άνω μέρος του υποστρώματος να καλύπτεται από μοριοσανίδα
ή MDF πάχους min 15 χιλ. Το στρώμα απαιτείται να ταιριάζει στις διαστάσεις µε το κρεβάτι, να διαθέτει λαβές
για να σηκώνεται εύκολα. Απαιτείται επίσης να είναι καλής ποιότητας ορθοπεδικό, µε ελάχιστα 103
ελατήρια/µ2 από ευρωπαϊκό χάλυβα, πάχους ελατηρίου min 2,3 χιλ. Το στρώμα πρέπει να διαθέτει
περισσότερες από µία στρώσεις κυρίως φυσικών υλικών όπως βαμβάκι, κοκκοφοίνικας, λάτεξ κλπ.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 250
(Ολογράφως) διακόσια πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 23ο
Κομοδίνο µε ένα (1) συρτάρι
Το κομοδίνο πρέπει να περιλαμβάνει συρτάρι και ράφι (µε δυνατότητα αυξομείωσης ύψους), και να είναι
κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά µε το κρεβάτι (ξύλο λευκής ξυλείας σουηδικής, ίδιο χρώµα µε το κρεβάτι ή
µε τα υπόλοιπα υλικά από ξύλο).
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Ενδεικτικές διαστάσεις: Πλάτος 0,45 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.), Βάθος 0,40 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.),
Ύψος 0,42 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.)

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 60
(Ολογράφως) εξήντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 24ο
Καλαθάκι μπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ
Καλαθάκι µπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ - δοχείο άχρηστων χαρτιών .Κάδος μεταλλικός με καπάκι με
αντιοξειδωτική προστασία και βαφή φούρνου. Να διαθέτει εσωτερικό κάδο με δυνατότητα ευχερούς
καθαρισμού. Να διαθέτει πετάλ για το άνοιγμα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για υψηλή μηχανική
αντοχή. Η βάση του να φέρει αντιολισθητικά πέλματα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 10
(Ολογράφως) δέκα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 25ο
Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού Πιγκάλ ανοξείδωτο

Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης: Με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βάση, ενδεικτικού τύπου KEUKO

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 10
(Ολογράφως) δέκα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 26ο
Ντουλάπα Λινοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων: 80x40x200h cm
Εξυπηρετεί ανάγκες αποθήκευσης ιματισμού και η κατασκευή του έχει ως εξής:
Καπάκι-βάση: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη
laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. και σόκορα PVC. Τα πλαϊνά φέρουν καθ’ όλο
το ύψος εσωτερική διάτρηση ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ραφιών.
Πλαϊνά : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη laminate
πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς.
Θυρόφυλλα : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη
laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Φέρουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά
ασφαλείας. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος ≥ 180ο . Διαθέτουν γρίλιες εξαερισμού.
Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ
μελαμίνη. Ράφια κινητά : Τρία, με δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος από ινοσανίδα (MDF) ή
μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη και ένα σταθερό.
Πέλματα : Τέσσερα βιδωτά στην κάτω επιφάνεια της βάσης, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 150
(Ολογράφως) εκατόν πενήντα
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 27ο
Ράφια αποθήκης 122Χ30 εκ μεταλλικά.
Ράφια αποθήκης τύπου dexion, μεταλλικά αντοχής έως 140 κιλών ανά τεμάχιο, μήκους 122 εκ και βάθους 30
εκ. κατασκευασμένα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης και χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Στερεώνονται σε κολώνες τύπου dexion ύψους 2,00m. profil 3,6x3,6x1,8mm. καθώς και όλα τα απαιτούμενα
εξαρτήματα σύνδεσης, στερέωσης, ακαμψίας και έδρασης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο σκελετός
στερέωσης και έδρασης.
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 17
(Ολογράφως) δεκαεπτά
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 28ο
Κρεμάστρα Καλόγηρος – ομπρελοθήκη Φ40cm 170h cm.
Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής μορφής βάση ώστε να στέκεται ελεύθερα στο
χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη γάντζων από διαμορφωμένη μεταλλική βέργα υψηλής
αντοχής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα μικρό γάντζο με κλίση προς τα πάνω και ένα μεγάλο (π.χ. σχήμα
θηλιάς, κλπ.) για την ανάρτηση βαρειών ρούχων. Ο τρόπος στήριξης των γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι
ορατός. Στο κάτω μέρος υπάρχει εξάρτημα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των ομπρελών.
μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτη ή επιχρωμιωμένη) ύψους 1,80 m (±10 εκ.) με περιμετρική κρεμάστρα
Στρογγυλή ή ακτινωτή βάση στήριξης τριών σημείων (κατ’ ελάχιστο)
Ομπρελοθήκη στον κορμό με δοχείο στραγγίσματος νερών

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 50
(Ολογράφως) πενήντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 29ο
Κάδος γραφείου Φ 25 37h cm
Εξυπηρετεί θέσεις εργασίας. Κυλινδρικός κάδος από ανοξείδωτο φύλλο χάλυβα χωρίς καπάκι με γυριστή
απόληξη στο χείλος του. Διαθέτει πλαστική βάση για προστασία δαπέδου.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 15
(Ολογράφως) δέκα πέντε

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 30ο
Κάδος ιατρείων 40lt Φ 30cm 75h cm
Κάδος ανοξείδωτος 40lt ποδοκίνητος διαστάσεων Φ 30cm 75h cm για να εξυπηρετεί εξεταστήρια, εργαστήρια
και λοιπούς ιατρικούς χώρους.
Κυλινδρικός κάδος με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 40lt και εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από
ανοξείδωτος χάλυβα. Διαθέτει εσωτερικό κάδο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι είναι ανοιγόμενο με
ποδοκίνητο μηχανισμό με πετάλ που να έχει αντιολισθητικό τελείωμα. Ο μηχανισμός θα είναι υψηλής
μηχανικής αντοχής. Ο κάδος διαθέτει ελαστική βάση για προστασία δαπέδου.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 50
(Ολογράφως) πενήντα
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ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 31ο
Σεντόνι μονό, λευκό, 100% βαμβακερό
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 10
(Ολογράφως) δέκα
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 32ο
Μαξιλαροθήκη, λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 3
(Ολογράφως) τρία
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 33ο
Πετσέτα προσώπου , λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 6
(Ολογράφως) έξι
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 34ο
Πετσέτα σώµατος, λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 9
(Ολογράφως) εννέα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 35ο
Μαξιλάρι πλενόμενο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 10
(Ολογράφως) δέκα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 36ο
Κουβέρτα μονή ακρυλική
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 35
(Ολογράφως) τριάντα πέντε
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 37ο
Κουβέρτα μονή πικέ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 30
(Ολογράφως) τριάντα
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 38ο
Επίστρωμα μονό πετσετέ αδιάβροχο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) 20
(Ολογράφως) είκοσι

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 39ο
Τροχήλατο καθαρίστριας Σετ σφουγγαρίσματος πλήρες
Τροχήλατο χειραμαξίδιο ανθεκτικής κατασκευής (από ειδικό σκληρό πλαστικό υλικό με μεταλλικά μέρη)
πολλών επιπέδων με ενσωματωμένο ντουλαπάκι μελαμίνης για την τοποθέτηση και μεταφορά υλικών και
εξαρτημάτων και γενικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαρισμού και περιποίησης των χώρων του
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Κέντρου. Θα συμπεριλαμβάνει πλέον ενός ντουλαπιού, εξαρτήματα τοποθέτησης (ράφια, θήκες κλπ), καθώς
και εξαρτήματα καθαριότητας (σκούπες, κουβάδες κλπ), καθώς και τουλάχιστον μια θήκη για την τοποθέτηση
μεγάλης σακούλας απορριμμάτων.
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x90x105 h cm ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Τροχήλατο χρήσης καθαριστριών για πλήρη εξυπηρέτηση της
λειτουργίας καθαρισμού των χώρων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
-Καρότσι μεταφοράς με λαβή μετακίνησης από ανοξείδωτο σκελετό και πλαστικά μέρη. -3 συρτάρια με
καπάκια, ειδικά για χρήση mops (ειδικών πανιών) καθαρισμού/ απολύμανσης.
-Βάση για σάκους σκουπιδιών 2Χ70lt. -2 κουβαδάκια 6 lt. σε χρώμα μπλε και κόκκινο.
-Ειδικό δίχτυ αποθήκευσης λερωμένων mops διαστάσεων 50Χ40 με δυνατότητα πλύσης σε πλυντήριο.
-Mops διαστάσεων 40Χ15 και βάρους 117gr κατασκευασμένα από μικροίνες. Αντέχουν μέχρι και 500
πλυσίματα.
-Πανάκια καθαρισμού-απολύμανσης διαστάσεων 40Χ40 βάρους 49gr κατασκευασμένα από μικροίνες.
Αντέχουν μέχρι και 600 πλυσίματα. -Κοντάρι περιστροφής.
-Δοσομετρητή για αραίωση υλικών καθαριότητας.
-Υαλοκαθαριστήρα για καθαρισμό τζαμιών. Κάθε συρτάρι χωράει περίπου 20-25 mops και κάθε κουβαδάκι
περίπου 10 πανάκια. Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στα χημικά. Το καρότσι διαθέτει
χώρο για την τοποθέτηση των υλικών καθαριότητας και αναλώσιμου υλικού και έχει ανάλογες υποδοχές για
την κρέμαση των παρεκλομένων μερών

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 550
(Ολογράφως) πεντακόσια πενήντα

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 40ο
Τροχήλατο Καρότσι Καθαρού - Ακάθαρτου Ιματισμού & σάκοι 100x 53x130h cm
Για χρήση μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού από τις λινοθήκες και προς τους χώρους ακάθαρτων
υγιεινής.
Τροχήλατο ιματισμού μονάδων αποτελούμενο από δύο τμήματα, το ένα με διπλή στεφάνη συγκράτησης, και
τοποθέτησης σάκκων ακάθαρτου ιματισμού και ποδοκίνητο κάλυμμα, το δε δεύτερο κλειστού τύπου για την
τοποθέτηση καθαρού ιματισμού 3 ραφιών κατασκευασμένο από επιχριωμένο ατσάλι και μελαμίνη.
Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης ελαστικούς δίσκους απορρόφησης κραδασμών και να είναι
διαστάσεων ~100cm x 53cm με ύψος μέχρι 130cm. Στην βάση περιμετρικά επικαλύπτεται με ταινία
ελαστικού για προστασία κρούσεων.
Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιματισμού.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) 400
(Ολογράφως) τετρακόσια

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2 /6/2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2/ 6 /2016
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη Χ.Τουμπανιάρης

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης
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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Άρθρο EK 1
Ποτήρι νερού
Γυάλινο ποτήρι νερού χωρητικότητας 32 cl, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με
λείο χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 1,50
Άρθρο ΕΚ 2.
Ποτήρι κρασιού
Γυάλινο ποτήρι κρασιού χωρητικότητας 22 cl, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με
λείο χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα .
Αριθμητικά: 1,00
Άρθρο ΕΚ 3
Κανάτα νερού
Γυάλινη κανάτα νερού χωρητικότητας 1,5lt, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με
λείο χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
Άρθρο ΕΚ 4.
Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ
Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης
ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους, κατά
προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 1,70
Άρθρο ΕΚ 5.
Ζαχαριέρα
Ζαχαριέρα με καπάκι κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης
ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους, κατά
προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ
Αριθμητικά: 2,00
Άρθρο ΕΚ 6.
Γαλατιέρα
Γαλατιέρα χωρητικότητας 50ml, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη
άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους,
κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
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(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά.
Αριθμητικά: 1,20
Άρθρο ΕΚ 7.
Σετ αλατοπίπερου
Σετ αλατοπίπερου με αλατιέρα, πιπεριέρα, χαρτοθήκη και θήκη οδοντογλυφίδων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ.
Αριθμητικά: 6,00
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Άρθρο ΕΚ 8.
Σετ λαδόξυδο
Σετ λαδόξυδο με ανοξείδωτη βάση.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
Άρθρο ΕΚ 9.
Σταχτοδοχείο
Σταχτοδοχείο γυάλινο, αντιανεμικό.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ.
Αριθμητικά: 1,00
Άρθρο ΕΚ 10.
Πιάτο ρηχό
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 26cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 2,50
Άρθρο ΕΚ 11.
Πιάτο βαθύ
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 2,50
Άρθρο ΕΚ 12.
Πιάτο φρούτου
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ.
Αριθμητικά: 2,00
Άρθρο ΕΚ 13 .
Πιατέλα
Από λευκή πορσελάνη, οβάλ, διαμέτρου 35cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
Άρθρο ΕΚ 14 .
Σαλατιέρα
Από λευκή πορσελάνη, στρογγυλή, διαμέτρου 36cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
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(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 15 .
Πιρούνι φαγητού και κουτάλι σούπας
Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά.
Αριθμητικά: 1,40
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Άρθρο ΕΚ 16.
Μαχαίρι φαγητού
Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτο τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 1,50
Άρθρο ΕΚ 17.
Πιρουνάκι και κουταλάκι
Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ.
Αριθμητικά: 1,00
Άρθρο ΕΚ 18.
Κουταλοθήκη
Ξύλινη, κατάλληλη για μαχαιροπήρουνα, διαστάσεων 50χ30cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ.
Αριθμητικά: 40,00
Άρθρο ΕΚ 19.
Μπωλ
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 10cm περίπου, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων ,από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους, κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ.
Αριθμητικά: 2,00
Άρθρο ΕΚ 20.
Δίσκος σερβιρίσματος
Αντιολισθητικός, διαστάσεων 60χ40 cm περίπου, από φυσικό καουτσούκ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΕΦΕΤ .Το ειδικό λάστιχο να μην απορροφά οσμές και υγρά και να μην μουχλιάζει. Κατάλληλος για
πλυντήριο πιάτων και ενισχυμένος περιμετρικά με ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 21.
Πιατέλα 50 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 50cm
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ.
Αριθμητικά: 10,00
Άρθρο ΕΚ 22.
Πιατέλα 40 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 40cm
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
Άρθρο ΕΚ 23.
Πιατέλα 30 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 30cm
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(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ.
Αριθμητικά: 4,00
Άρθρο ΕΚ 24.
Σπάτουλα grill
Με ξύλινη λαβή, διαστάσεων 23cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 2,50
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Άρθρο ΕΚ 25.
Σπάτουλα
Με πλαστική λαβή και τετράγωνη άκρη, διαστάσεων 20cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
Άρθρο ΕΚ 26.
Λαβίδα κουκουνάρα
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 30cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 2,50
Άρθρο ΕΚ 27.
Λαβίδα σερβιρίσματος
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 24cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ.
Αριθμητικά: 2,00
Άρθρο ΕΚ 28.
Λαβίδα σαλάτας
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 25cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικά: 2,50
Άρθρο ΕΚ 29.
Σανίδα κοπής κρέατος
Ξύλινη, διαστάσεων 50χ30χ4,5cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ.
Αριθμητικά: 20,00
Άρθρο ΕΚ 30.
Σανίδα κοπής σαλάτας
Ξύλινη, διαστάσεων 35χ22cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: δύο ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά.
Αριθμητικά: 2,65
Άρθρο ΕΚ 31.
Σανίδα κοπής ψωμιού
Ξύλινη, διαστάσεων 40χ25cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 32.
Τρίφτης
Ανοξείδωτος, τετράπλευρος.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
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Άρθρο ΕΚ 33.
Λαδικό
Ανοξείδωτο, 1000ml.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
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Άρθρο ΕΚ 34.
Σουρωτήρι
Ανοξείδωτο, διαμέτρου 34cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ.
Αριθμητικά: 10,00
Άρθρο ΕΚ 35.
Λεκάνη ανάμιξης 40cm
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 40cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
Άρθρο ΕΚ 36.
Λεκάνη ανάμιξης 48cm
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 48cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ.
Αριθμητικά: 13,00
Άρθρο ΕΚ 37.
Αυγοδάρτης
Ανοξείδωτος, 25cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
Άρθρο ΕΚ 38.
Πλάστης
Ξύλινος, μήκους 50cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ.
Αριθμητικά: 12,00
Άρθρο ΕΚ 39.
Τηγάνι 36cm
Αντικολλητικό, να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για όλες
τις πηγές θερμότητας, διαστάσεων: διάµετρος 36 cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ.
Αριθμητικά: 40,00
Άρθρο ΕΚ 40.
Τηγάνι 40cm
Αντικολλητικό, να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για όλες
τις πηγές θερμότητας, διαστάσεων: διάµετρος 40 cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 45,00
Άρθρο ΕΚ 41.
Κουτάλα βαθιά, πιρούνα, κουτάλα τρυπητή, κουτάλα ραγού, σπάτουλα διάτρητη.
Ανοξείδωτη, 36cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ.
Αριθμητικά: 3,00
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Άρθρο ΕΚ 42.
Κουτάλα ρηχή τρυπητή
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 14χ38cm..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ.
Αριθμητικά: 7,00
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Άρθρο ΕΚ 43.
Κουτάλα αράχνη
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 16cm..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ.
Αριθμητικά: 6,00
Άρθρο ΕΚ 44.
Ταψί
Από λαµαρίνα, µε χερούλια, πάχους 2mm, διαστάσεων 55χ35cm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ.
Αριθμητικά: 30,00
Άρθρο ΕΚ 45.
Μπωλ
Πλαστικό, µε καπάκι, χωρητικότητας 4lt.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
Άρθρο ΕΚ 46.
Καλάθι
Για μαχαιροπήρουνα και πιάτα πλαστικό διαστάσεων 50χ50 cm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 47.
Ψωμιέρα ξύλινη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
Άρθρο ΕΚ 48.
Μαχαίρι chef
Μήκους 20cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής
σκληρότητας και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η
συγκόλληση του με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων
τροφίμων , σύμφωνα με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ.
Αριθμητικά: 20,00
Άρθρο ΕΚ 49.
Μαχαίρι κρέατος
Μήκους 30cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής
σκληρότητας και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η
συγκόλληση του με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων
τροφίμων , σύμφωνα με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 50.
Μαχαίρι ψωμιού
Μήκους 23cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής
σκληρότητας και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η
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συγκόλληση του με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων
τροφίμων , σύμφωνα με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
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Άρθρο ΕΚ 51.
Μπαλτάς
Μήκους 20cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εικοσιπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 25,00
Άρθρο ΕΚ 52.
Πατατοκαθαριστής
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ.
Αριθμητικά: 4,00
Άρθρο ΕΚ 53.
Ψαλίδι κουζίνας
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 15,00
Άρθρο ΕΚ 54.
Ανοιχτήρι μπουκαλιών
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ.
Αριθμητικά: 3,00
Άρθρο ΕΚ 55.
Ανοιχτήρι κονσέρβας
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ.
Αριθμητικά: 6,00
Άρθρο ΕΚ 56.
Κάδος απορριμμάτων
Ανοξείδωτος, µε πεντάλ & εσωτερικό κάδο, χωρητικότητας 30 λίτρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ.
Αριθμητικά: 120,00
Άρθρο ΕΚ 57.
Μεζούρα υγρών
Γυάλινη, µε διαβαθµίσεις χωρητικότητας 1 lt.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ & είκοσι λεπτά.
Αριθμητικά: 8,20
Άρθρο ΕΚ 58.
Λεμονοστύφτης
Πλαστικός.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ.
Αριθμητικά: 2,00
Άρθρο ΕΚ 59.
Χύτρα επαγγελματική 30lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 30lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο. Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα
της στρογγυλής φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς
απώλεια θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
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(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ.
Αριθμητικά: 80,00
Άρθρο ΕΚ 60.
Χύτρα επαγγελματική 25lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 25lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο. Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα
της στρογγυλής φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς
απώλεια θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 60,00
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Άρθρο ΕΚ 61.
Μαρμίτα επαγγελματική 30lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 30lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη
στυαθερότητα της στρογγυλής φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του
ατμού , χωρίς απώλει θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο
καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 70,00
Άρθρο ΕΚ 62.
Μαρμίτα επαγγελματική 24lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 24lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη
στυαθερότητα της στρογγυλής φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του
ατμού , χωρίς απώλει θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο
καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 60,00
Άρθρο ΕΚ 63.
Κατσαρόλα επαγγελματική με καπάκι 7lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 7lt περίπου, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο
/ σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα
της στρογγυλής φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς
απώλεια θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ.
Αριθμητικά: 20,00
Άρθρο ΕΚ 64.
Κατσαρόλα επαγγελματική με καπάκι 5lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 5lt περίπου, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο
/ σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία
συγκόλλησης των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος
μέχρι και 400 κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα
της στρογγυλής φόρμας, καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς
απώλεια θερμότητας και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ.
Αριθμητικά: 18,00
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Άρθρο ΕΚ 65.
Μπρίκι.
Ανοξείδωτο, 360ml.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 5,00
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Άρθρο ΕΚ 66.
Βραστήρας για καφέ, τσάι.
Ανοξείδωτος, χωρητικότητας 15 lt, µε θερμοστάτη, δείκτη στάθµης νερού &
ανοξείδωτο φίλτρο, ισχύος 1,5 KW.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ.
Αριθμητικά: 80,00
Άρθρο ΕΚ 67.
Τρόλεϊ φαγητού.
Ανοξείδωτο, µε τρία ράφια & προστατευτικό πλαίσιο.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 200,00
Άρθρο ΕΚ 68.
Ζυγός ψηφιακός ρεύματος – μπαταρίας 15 kgr.
Ζυγός ρεύµατος μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόµατο µηδενισµό, ζυγιστική ικανότητα 15 κιλών µε
διαβάθμιση 5 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD & ανοξείδωτο τάσι .
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ.
Αριθμητικά: 45,00
Άρθρο ΕΚ 69.
Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr.
Επιδαπέδιος ζυγός ρεύµατος - μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόµατο
µηδενισµό, ζυγιστική ικανότητα 150 κιλών µε διαβάθμιση 20 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD &
ανοξείδωτο τάσι .
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 350,00

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Άρθρο ΕΚ 70.
Τραπέζι κουζίνας.
Τραπέζι παραλαβής µε γωνιακό σήκωµα πλάτης ύψους 10 εκ. Κατά µήκος του κάτω µέρους της κατασκευής
τοποθετείται ράφι. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8
πάχους 1 mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. ∆ιαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά µήκος
της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι πιθανόν
να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή τραυματισμών.
Επίσης, το καπάκι είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγιεινής
και είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. ∆ιαστάσεις 190Χ70Χ86 εκ..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 800,00
Άρθρο ΕΚ 71.
Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών
Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών µε ενσωµατωµένο αφαλατωτή. Είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο σατινέ
τύπου AISI 304 18/8 και διαθέτει ανοξείδωτα φίλτρα παρακράτησης λίπους για την αποφυγή εισαγωγής
απορριµάτων στο εσωτερικό του κάδου και της αντλίας. Η δυνατότητα πλύσης του είναι 200 ποτήρια και 540
πιάτα µέγιστης διαµέτρου 35 εκ. µε εισαγωγή καλαθιού πλυντηρίου διαστάσεων 50Χ50 εκ. ∆υνατότητα
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επιλογής κύκλου πλυσίµατος ανάµεσα σε 2 και 3 λεπτά. Η ισχύς του είναι 5,2 KW - 400 V. ∆ιαστάσεις
59Χ60Χ85 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ.
Αριθμητικά: 3.000,00
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Άρθρο ΕΚ 72.
Τραπέζι εργασίας
Τραπέζι εργασίας µε γωνιακό σήκωµα πλάτης ύψους 10 εκ.και ράφι στο κάτω µέρος της κατασκευής. Το
προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8 πάχους 1 mm, το οποίο
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά µήκος της κάτω πλευράς για
μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή
µε τον χρήστη είναι
από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή τραυματισμών. ∆ιαστάσεις 70Χ70Χ86 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 300,00
Άρθρο ΕΚ 73.
Θάλαμος συντήρηση (ψυγείο).
Θάλαµος συντήρηση µε 1 ανοιγόµενη πόρτα. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του
θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και
υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε
πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 700
λίτρα και η δυνατότητα ψύξης του είναι -1+10 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1, και ο θάλαµος
διαθέτει 3 σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο οδηγοί είναι
αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο
λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης µε στοιχείο µε αντιστάσεις εσωτερικά που το καθιστά κατάλληλο
για την τοποθέτηση κρεάτων. Η ισχύς του είναι
0,35KW - 230 V. ∆ιαστάσεις 70Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια οχτακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 1.800,00
Άρθρο ΕΚ 74.
Θάλαμος κατάψυξη
Θάλαµος κατάψυξη µε 1 ανοιγόµενη πόρτα. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του
θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και
υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε
πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 700
λίτρα και η δυνατότητα ψύξης του είναι -18 -20 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1, και ο θάλαµος
διαθέτει 3 σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο. Οι οδηγοί είναι
αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο
λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης. Η ισχύς του είναι 0,64KW - 230 V. ∆ιαστάσεις 70Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 2.200,00
Άρθρο ΕΚ 75.
Χοάνη απαγωγής οσμών 300Χ120Χ50-30cm
Χοάνη απαγωγής οσµών τοίχου προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304
18/8 πάχους 1 mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά
µήκος της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι
πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή
τραυματισμών.
Διαθέτει οδηγούς για την τοποθέτηση των φίλτρων και περιμετρικά διαθέτει λούκι παρακράτησης των λιπών
και οπή µε βρύση. ∆ιαστάσεις 300Χ120Χ50-30 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 900,00
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Άρθρο ΕΚ 76.
Κουζίνα αερίου με ηλεκτρικό φούρνο
Επιδαπέδια κουζίνα αερίου με φούρνο ηλεκτρικό με αντιστάσεις και 6 εστίες.
Διαστάσεις 1200Χ900Χ850mm και Ισχύς GAS 37,0KW / ELE 6,0KW.
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 4.960,00

16REQ004674508 2016-06-29

Άρθρο ΕΚ 77.
Σχαριέρα υγραερίου
Σχαριέρα υγραερίου µε ανοξείδωτη σχάρα βαρέως τύπου. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Λειτουργεί µε το νερό στο συρτάρι που εξυπηρετεί στην περισυλλογή του λίπους και στον πιο
αποτελεσματικό τρόπο ψησίματος. Η ισχύς της είναι 8 KW. Να προσαρμόζεται στην εστία υγραερίου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 500,00
Άρθρο ΕΚ 78.
Φριτέζα ηλεκτρική
Φριτέζα ελληνικής κατασκευής. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι µε αποσπώμενο
κάδο - αφαιρείται το σύστημα µε τις αντιστάσεις για τον καλύτερο καθαρισμό της. Διαθέτει 2 χωριστούς
κάδους χωρητικότητας 7+7 λίτρα. Η ισχύς της είναι 7 KW. ∆ιαστάσεις 68Χ47Χ23 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 300,00

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Άρθρο ΕΚ 79.
Θάλαμος συντήρησης για αποθήκευση
Θάλαµος συντήρηση µε 2 ανοιγόµενες πόρτες. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το
εσωτερικό του θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις
προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής
πολυουρεθάνης εσωτερικά µε πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η
χωρητικότητά του είναι 1.400 λίτρα και η δυνατότητα ψύξης του είναι -1+10 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων
GN 2/1, και ο θάλαµος διαθέτει 6 σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι
αναγκαίο. Οι οδηγοί είναι αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό
ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι ενσωματωμένο
ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης µε στοιχείο µε αντιστάσεις
εσωτερικά που το καθιστά κατάλληλο για την τοποθέτηση κρεάτων. Η ισχύς του είναι 0,75 KW - 230 V.
∆ιαστάσεις 140Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 2.700,00
Άρθρο ΕΚ 80.
Θάλαμος κατάψυξης για αποθήκευση
Θάλαµος κατάψυξη µε 2 ανοιγόµενες πόρτες. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το
εσωτερικό του θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις
προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής
πολυουρεθάνης εσωτερικά µε πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η
χωρητικότητά του είναι 1.400 λίτρα και η δυνατότητα ψύξης του είναι -18-20 C. Οι πόρτες είναι
διαστάσεων GN 2/1 µε αντίσταση περιμετρικά της πόρτας για την αποφυγή συσσώρευσης πάγου και ο
θάλαµος διαθέτει 6 σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο οδηγοί
είναι αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο
- θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο
λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης. Η ισχύς του είναι 0,9 KW- 230 V. ∆ιαστάσεις 140Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 2.900,00
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Άρθρο ΕΚ 81.
Πλυντήριο - στυπτήριο
Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κι είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η
ικανότητα φόρτωσής του είναι 18,3 κιλά, µε στροφές σουρώματος 1000 rpm, µε ηλεκτρική αντίσταση και
μικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερµαινόµενο, αυτόµατο, και διαθέτει computer πολλαπλών προγραμμάτων.
Η ισχύς της θέρμανσης του είναι 18 KW - 400 V και το άνοιγµα της πόρτας είναι 30 εκ. ∆ιαστάσεις
121Χ78Χ92 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ.
Αριθμητικά: 4.850,00
Άρθρο ΕΚ 82.
Ταχυ-στεγνωτήριο ρεύματος
Είναι αυτόµατο και βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα φόρτωσης του είναι 17,5 κιλά και διαθέτει
µμικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερµαινόµενο µε σύστηµα reversing ( 2 μοτέρ αντίστροφη περιστροφή),
µε μεγάλο φίλτρο χνουδιών, σύστηµα εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευασμένο µε νέα οικολογική
τεχνολογία .Η ισχύς της θέρμανσης του είναι 18 KW-400 V και το άνοιγµα της πόρτας είναι 59 εκ.
∆ιαστάσεις 83Χ110Χ142 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 3.500,00
Άρθρο ΕΚ 83.
Σιδηρωτικός κύλινδρος
Το µήκος του κυλίνδρου είναι 100 εκ. και η διάµετρος του είναι 20 εκ. Είναι αυτόµατο, επαγγελματικού
τύπου µε ρυθμιστή τόσο της θερμοκρασίας όσο και της ταχύτητας. Η ταχύτητα του είναι 3,3 μέτρα/λεπτό
και η ωριαία παραγωγική του ικανότητα είναι 20 κιλά. ∆ιαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση. Η ισχύς του είναι 4,7
KW - 400 V. ∆ιαστάσεις 145Χ55Χ107 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: χίλια πεντακόσια.
Αριθμητικά: 1.500,00
Άρθρο ΕΚ 84.
Ηλεκτρική σκούπα.
σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησης
Χειροκίνητη
Ομαλή εκκίνηση
Θήκη εξαρτημάτων
Σύστημα αυτόματου καθαρισμού των φίλτρων και η αντιστατική λειτουργία.
Επιφάνεια εναπόθεσης εργαλείων
AntiStatic-ready
Βάση καλωδίου
Ροή αέρα : 3600 l/min
Υποπίεση : 230/23 mbar/kPa
Ισχύς Pmax : 1500 W
Τάση/Φάση/Συχνότητα : 230V/1Ph/50-60 Hz
Επίπεδο θορύβου : 57dB(A)
Χωρητικότητα κάδου: 45l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ : 506x476x655 mm
Βάρος χωρίς εξαρτήματα : 14kg
Καλώδιο :7, 5m
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: διακόσια ευρώ.
Αριθμητικά: 200,00
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που
θα υποδείξει η υπηρεσία.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν,
όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων
που έχουν υποβληθεί σε βλάβη.
Να δοθούν με την παράδοση των ειδών τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα
κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής
και συντήρησης και τους κωδικούς των
ανταλλακτικών. Να δοθεί βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στις τεχνικές προδιαγραφές).
Επιθυμητή είναι η πιστοποίηση ISO 9001 : 2000
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Μέγαρα 2/6/2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Χ.Τουμπανιάρης
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ΑΡ.ΜΕΛ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
Άρθρο ΗΕ 1.
Τηλεόραση42΄΄
Διαγώνιος 42΄΄. Τύπος LED/IPS Panel, Ανάλυση: FULL HD
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: πεντακόσια.
Αριθμητικά: 500,00
Άρθρο ΗΕ 2.
Τηλεόραση26΄΄
Διαγώνιος 26΄΄. Τύπος LED, Ανάλυση: FULL HD
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια .
Αριθμητικά: 300
Άρθρο ΗΕ 3.
Ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης
τεχνολογίας, με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα του μικροϋπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, μνήμες) να
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ΄ αυτά
και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.
Επεξεργαστής: Intel Core i5 3.2GHz
Σκληρός δίσκος: >500GB SATA3 7200RPM
Μνήμη RAM:4GB DDR3
Λογισμικό: Windows 8.1 GR 64b
Τροφοδοτικό: 600W
Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες
Mouse: USB συμβατό optical wheel mouse
USB θύρες: 2 στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή και 4 στο πίσω μέρος
Κάρτα Ήχου: ON BOARD
Drivers: Να έχουν εγκατασταθεί όλοι οι drivers για τις συσκευές του συστήματος και να
παραδοθούν αντίγραφά τους.
Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 17΄΄ ανάλυσης τουλάχιστον 768χ1024 και άνω.
Εγγύηση: >=2 έτη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: επτακόσια πενήντα .
Αριθμητικά: 750
Άρθρο ΗΕ 4.
Πολυμηχάνημα - Εκτυπωτής
Πολυμηχάνημα-Φαξ 4σε 1 (Εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, FAX)
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Ασπρόμαυρο laser A4 με Ethernet.
Εκτύπωση: μονόχρωμο Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης: Μονόχρωμο > 20 σελίδες / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 2.400χ600dpi
Διασύνδεση: Standard Full Speed USB 2.0 & δίκτυο 10/100 base-TX
Modem: >=14400 bps (G3)
Fax Broadcasting: ναι
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής: >20 αντίγραφα / λεπτό
Εγγύηση: 1 χρόνος
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, Α4): > 20 σελίδες Α4 / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: >= HQ1200
Διπλή όψη: ναι
Μνήμη: 32 ΜΒ
Εγγύηση: >= 1 έτος
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: διακόσια .
Αριθμητικά: 200
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Άρθρο ΗΕ 5.
Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 24 πλήκτρων – 3 γραμμών
Τύπος: Γραφείου, Οθόνη: Ασπρόμαυρη, Μνήμη: 24 θέσεις, Αναγνώριση κλήσης, Ανοιχτή
Ακρόαση.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα .
Αριθμητικά: 190
Άρθρο ΗΕ 6.
Κονσόλα ψηφιακής συσκευής (60 πλήκτρα)
Ψηφιακή κονσόλα 60 προγραμματιζόμενων πλήκτρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια .
Αριθμητικά: 200
Άρθρο ΗΕ 7.
Απλή τηλεφωνική συσκευή με οθόνη
Τύπος: Γραφείου, Οθόνη: Ασπρόμαυρη.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε .
Αριθμητικά: 45
Άρθρο ΗΕ 8.
Σύστημα Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης
Για την ενίσχυση της ασφάλειας του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ του Δήμου Μεγαρέων , κρίνεται
αναγκαία η προμήθεια αυτόνομων κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης.
Κάθε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα περιλαμβάνει συσκευές μετάδοσης εικόνας (κάμερες) με
τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και τα τροφοδοτικά τους και έναν ψηφιακό καταγραφέα
αντίστοιχων εισόδων με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο. Συγκεκριμένα η προμήθεια θα
περιλαμβάνει:
1 ψηφιακό καταγραφέα 16 καναλιών
1 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 2TB
16 συσκευές μετάδοσης εικόνας (κάμερες)
2 τροφοδοτικά καμερών 12V
1 monitor παρακολούθησης 32”
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Για την εγκατάσταση των παραπάνω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης θα απαιτηθούν:
Πεντακόσια (500) μέτρα καλωδίου mini RG59+2x0,50
Διακόσια (200) μέτρα πλαστικού σωλήνα Φ16 mm
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψηφιακός καταγραφέας 16 καναλιών
Κατάλληλος για σύνδεση HD καμερών.
Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι και HD 1080p (1920×1080)real time.
Έξοδοι HDMI και VGA με υποστήριξη ανάλυσης1920x1080.
Υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο μέχρι και 4 ΤΒ.
USB θύρες για χρήση mouse ή USB backup device.
Θύρα RS-485 για χειρισμό speed domes και συστημάτων PTZ.
Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι και 16 καναλιών video.
Υποστήριξη αμφίδρομης μετάδοσης ήχου.
Θύρα δικτύου
Συσκευή μετάδοσης εικόνας (κάμερα) εσωτερικές
•
Κάμερα HD-SDI 1080p, εσωτερικού χώρου με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal)
2.8~12mm DC auto iris, αισθητήριο 1/3” ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων , υπέρυθρο
φωτισμό με δυνατότητα επιλογής 1080p ή 720p, ευαισθησία 0 Lux με ρύθμιση φακού σε 4
κατευθύνσεις
Συσκευή μετάδοσης εικόνας (κάμερα) εξωτερικές
•
Κάμερα HD-SDI 1080p, εξωτερικού χώρου με φακό μεταβλητής εστίασης
(varifocal) 2.8~12mm DC auto iris, αισθητήριο 1/3” ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων
υπέρυθρο φωτισμό με δυνατότητα επιλογής 1080p ή 720p, ευαισθησία 0 Lux , ενσωματωμένη
βάση στήριξης με εσωτερική όδευση καλωδίων και ρύθμιση σε 3 κατευθύνσεις.
Σκληρός δίσκος
Σκληρός δίσκος 2 TB•
Ταχύτητα περιστροφής: 7.200 rpm
Μνήμη buffer: 32 MB
Σύνδεση: SATA
Τροφοδοτικό καμερών
Τροφοδοτικό καμερών 12V
•Έξοδος: 12V / 10A
Καλωδιώσεις
Καλώδιο κάμερας: mini RG59 ομοαξωνικό 75Ω
Καλώδιο τροφοδοσίας: 2x0,50mm
2 κόκκινου & μαύρου χρώμα
Εξωτερική επένδυση: ΝΑΙ (ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίου)
Πλαστικός σωλήνας
Σωλήνας διέλευσης καλωδίων από PVC τύπου HELIFLEX ή SiBi εύκαμπτος ή άκαμπτος (ανάλογα με
την εγκατάσταση) διατομής Φ16mm.
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Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τα Κλειστά
Κυκλώματα Τηλεόρασης στους τέσσερις χώρους που αναφέρονται στην μελέτη και στις θέσεις
που θα υποδειχθούν πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες .
Ακόμα ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους αρμόδιους Υπαλλήλους που θα του
υποδειχθούν έτσι ώστε να χειρίζονται τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ψηφιακός καταγραφέας 16
καναλιών

1

τεμ

950

800

2

Συσκευή μετάδοσης εικόνας
(κάμερα) εσωτερικές

10

τεμ

188

1400

3

Συσκευή μετάδοσης εικόνας
(κάμερα) εξωτερικές

6

τεμ

218

1100

4

Σκληρός δίσκος 2 TB

1

τεμ

166

140

5

Τροφοδοτικό καμερών 12V

2

τεμ

70

120

6

Καλώδιο mini RG59+2x0,50

500

m

0,9

300

7

Πλαστικός σωλήνας Φ16mm

200

m

0,3

60

8

Monitor παρακολούθησης 32”

1

τεμ

250

180

9 Υπηρεσίες εγκατάστασης,
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ολογράφως: πέντε χιλιάδες πεντακόσια
Αριθμητικά: 5.500,00

1400
5.500

Άρθρο ΗΕ 9.
Οθόνη υπολογιστή
21.5 in, LED, Μέγ. Ανάλυση: 1920χ1080, Χρόνος απόκρισης: 5ms, Αντίθεση: 10000000:1,
Συνδέσεις: DVI / VGA.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό .
Αριθμητικά: 100
Άρθρο ΗΕ 10.
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Τύπος μηχανήματος: Mono Laser Πολυλειτουργικό
Διαθέσιμο βασικές λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση.
Ταχύτητα εκτύπωσης – αντιγραφής: >30 (Α4) σελίδες το λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: 600χ600 dpi, 1200χ600 dpi (Ενισχυμένη)
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια .
Αριθμητικά: 500
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Άρθρο ΗΕ 11.
Οργανωτής καλωδίων
Οργανωτής διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων κλειστού τύπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι .
Αριθμητικά: 20

16REQ004674508 2016-06-29

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους
χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή,
δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον
κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή
αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποβληθεί σε βλάβη.
Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές).

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 2 / 6 /2016
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

Χ.Τουμπανιάρης
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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
16REQ004674508
2016-06-29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)
Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται
με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.
Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων ειδών
και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.
Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του
καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.
Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη
που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.
Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή
περισσότερα είδη θα αποκλείονται.
Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:
1. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
2. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση
και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης
συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
3. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
4. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του
προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
5. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης µε
την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα
(το πολύ εντός 24ώρου).
Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με άμεσο
χρόνο παράδοσης.
Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς
για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην
Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτόκολλο
παραλαβής των ειδών.
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ
Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, από 100% ανοξείδωτο υλικό.
1. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους από 120-200εκ και να διαθέτει μηχανισμό που να κλειδώνει
µε ασφάλεια στο επιθυμητό ύψος.
2. Να διαθέτει δύο άγκιστρα
3. Να είναι τροχήλατο, σε 5άκτινη βάση και οι τροχοί να είναι υψηλής ποιότητας
4. Να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής, εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο,
5. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO και το προϊόν να διαθέτει CE.

92

6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο
ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Στατώ αιμοληψίας µε σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση χειρός,
το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.
1. Να είναι τροχήλατο µε πεντάκτινη βάση
2. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής
3. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική.
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο
ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ (δαπέδου)
Αναρτήρας έλξης μεταλλικός
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, μεταλλικός
2. Να διαθέτει λαβή από PVC ρυθμιζόμενου ύψους

3.

Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο
ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
Κλίνη νοσοκομειακή ηλεκτροκίνητη με 2 πλαϊνά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα
κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.
1. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά
υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και
απόλυτα σταθερό.
2. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες
φορμάικες)
3. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες
ηλεκτροκίνητα
4. Να διαθέτει τροχούς µε φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη
κατασκευή να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του
5. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης
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6. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου
7. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τα στάνταρ της ΕΕ
8. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή
ατυχημάτων
9. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα,
10. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
11. Περιλαμβάνεται Στρώμα
12. Tο ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο
ΤΡΑΠΕΖΙ INOX Τροχήλατο νοσηλείας
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να είναι τροχήλατο, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο υλικό µε φρένα στους 2 τροχούς
Να έχει επιφάνεια διαστάσεων 40x60x80cm
Να φέρει δύο επιφάνειες εργασίας κατασκευασµένες από ανοξείδωτο υλικό
Να διαθέτει συρτάρι
Να φέρει περιµετρικά στις επιφάνειές του προστατευτικά
Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο
ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ
Κάγκελο μεταλλικό µε ελατήρια θαλάμου προσωρινής νοσηλείας
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής
2. Να προσαρμόζεται στο κρεβάτι µε ειδικά ελατήρια, προσφέροντας ασφάλεια
3. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ
Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.
2. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. µε ειδικό μηχανισμό ασφαλείας.
3. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου
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4. Ο σκελετός της να είναι κατασκευασμένος από στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα
διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια.
5. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής
πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή
6. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού.
7. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται µε δύο οδοντωτούς
άξονες οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή
θέση. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις.
8. Να διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο
ΑΝΑΒΑΘΡΟ
Σκαλοπάτι μονό με χρώμιο
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, επίπεδο, κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου
2. Να είναι υπενδεδυμένο µε αντιολισθητικό υλικό
3. Το ύψος του να μην υπερβαίνει τα 25cm
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο
ΑΝΑΒΑΘΡΟ
Σκαλοπάτι διπλό με χρώμιο
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, επίπεδο, κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου
2. Να είναι υπενδεδυμένο µε αντιολισθητικό υλικό
3. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00
και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο
ΠΑΡΑΒΑΝ
Παραβάν 3φυλλο
1. Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής.
διατομής. Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί.
2. Να είναι τριών φύλλων µε κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί
και να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο.
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3. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm
4. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το
οποίο να μπορεί να αντικαταστεί µε ευκολία εφόσον χρειαστεί.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ
Κλίβανος αποστείρωσης
Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων
οργανισμών.
1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας από
ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών
εργαλείων στους 121οC
2. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
3. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας..
4. Να είναι χωρητικότητας 16Lit
5. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές)
6. Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του και
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service.
7. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
8. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του
θαλάμου.
9. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του
Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12ο
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ
Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του
κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα .
1. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος,
φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος
σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, µε δυνατότητα ανάλυσης των
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.
2. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται µε συνημμένα
πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσηµα έγγραφα.
3. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] & µε επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης
14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας
για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την
λειτουργία. Να λειτουργεί µε ρεύμα (100V-115V/220V-240V)
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4. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει
ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.
5. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό
εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να
μεταφερθούν σε Η/Υ ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).
6. Να συνοδεύεται από λογισμικό Η/Υ κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε Η/Υ και
αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.
7. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς
αξιολόγηση.
8. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή
γραφημάτων και καρδιογραφημάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή
του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα
(ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα).
9. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.
10. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των
κυματομορφών ανά µία ή ανά τρεις, µε αυτόματη λειτουργία στοίχισης και
ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από
το χρήστη.
12. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.
13. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτροµυογράφο).
14. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την
καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή µη καλής επαφής ηλεκτροδίων).
15. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς &
βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.
16. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.
17. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια
1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις
οδηγίες για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να
χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας.
2. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη,
αντιπαρασιτική µε απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό.
3. Να λειτουργεί µε χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να µην απαιτεί άλλη
συντήρηση.
4. Να είναι κατασκευασμένη µε τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε
περίπτωση υπερχείλισης
5. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομηµένη, η οποία να είναι
κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής.
6. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση
που η φιάλη γεμίσει.
7. Να ρυθμίζεται µε ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει
τουλάχιστον 5 διαβαθμίσεις.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης.
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9. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας µε λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή µη της
συσκευής.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής
πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
1. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
2. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, µε
δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.
3. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας µε το πάτημα
ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
4. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου
πίεσης καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες µε επιλογή μέτρησης
πρωινών και βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας
(ΙΗΒ).
5. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).
6. Να έχει και να λειτουργεί µε απλές μπαταρίες και µε μετασχηματιστή τάσης δικτύου.
7. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.
8. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της
τελευταίας εβδομάδας.
9. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.
10. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες.
11. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD
12. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις
13. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
14. Να λειτουργεί µε μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.
15. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται
16. Να πραγματοποιεί μέτρηση µε το πάτημα ενός κουμπιού.
17. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.
18. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10
τουλάχιστον έτη. Να επιβεβαιώνεται µε έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον
προμηθευτή.
19. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 15ο
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ)
Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής
κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.
1. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και
υψηλών συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής
εφαρμογής.
2. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό µε εργονομική και ενισχυμένη κατανομή
στο σημείο σύνθεσης µε το έλασμα των ακουστικών και µε άριστη ακουστική.
3. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το
δέρμα του ασθενή.
4. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να
εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση
του Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο
για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 16ο
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ
Αναπηρικό αμαξίδιο εσωτερικού χώρου αναπηρικό για μετακίνηση ασθενών τροχήλατο με
μεσαίους συμπαγείς τροχούς μικτού βάρους 100κιλών.
1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη άριστης ποιότητας,
που να μπορεί να πλένεται, και να είναι αντιμικροβιακή.
3. Να έχει πλάτος καθίσματος περίπου 45 – 50 εκ
4. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8
5. Να διαθέτει μεταλλικά στηρίγματα ποδιών ανακλινόμενα
6. Να διαθέτει οπίσθιους τροχούς µε σύστημα πέδησης, διαμέτρου 60cm οι οποίοι να
διαθέτουν ρουλεμάν κλειστού τύπου αυτολιπαινόμενα για τέλεια κίνηση. Επίσης τα
ελαστικά να είναι αντιολισθητικά και να διαθέτουν πέλμα μεγάλης αντοχής. Οι
εμπρόσθιοι τροχοί να είναι συμπαγής διαμέτρου 20cm και να διαθέτουν δυνατότητα
περιστροφής 360ο
7. Το βάρος του να µην ξεπερνάει τα 20kg και να µπορεί να αντέχει βάρος έως 100 κιλών
8. Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει δύο λαβές ώθησης.
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 17ο
ΣΙΔΗΡΟΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Σιδηροφιάλη οξυγόνου 10 λίτρων συν ροόμετρο
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1.
2.
3.
4.

Να είναι κατασκευασμένη από σίδερο, χωρητικότητας 10lit
Να προσφερθεί µε μανόμετρο παροχής οξυγόνου 0,5-12Ltr/min.
Να μπορεί να αναπληρωθεί.
Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 18ο
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ
1. Ρυθμιζόμενη ροή: 0.5 – 5 l/m
2. Συμπύκνωση οξυγόνου: 0.5 – 5 l/m 87 – 95.6 % (30 λεπτά λειτουργία)
3. Παροχή οξυγόνου: 0.34 bar +/- 10 % (34.5 kPa +/- 3.45 kPa
4. Θερμοκρασία εξόδου οξυγόνου: + 3Ο C / θερμοκρασία περιβάλλοντος
5. Διάρκεια ζωής συμπιεστή: Χωρίς συντήρηση για τα πρώτα 5 έτη
6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 19ο
AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Συσκευή Ambu
1. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου
τύπου.
2. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml
3. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed
4. Να είναι latex free
5. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων
6. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed. Να
είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 135[oC].

7.

Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 20ο
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Φορείο αναδιπλούμενο
1. Να είναι πτυσσόμενο, μεταλλικό και να μπορεί να αναδιπλωθεί κατά μήκος
2. Να είναι ελαφρύ ανθεκτικό και το υλικό κατάκλισης να είναι από πλαστικό.
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3. Να είναι διαστάσεων 2,00x0,54x0,14m περίπου

4.

Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από
αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α.
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 21ο
ΦΑΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ LED
Ο τροχήλατος μεγεθυντικός φακός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, νοσοκομειακού τύπου, κατάλληλος για κάθε νοσοκομειακή
και κλινική εξέταση, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και τις
διεθνείς εγκρίσεις που απαιτούνται.
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, τροχήλατος µε πεντάκτινη βάση
2. Να διαθέτει λαμπτήρες αλογόνου
3. Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα ο οποίος να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση
μήκους τουλάχιστον 90 [cm].
4. Να διαθέτει μεγεθυντικό φακό.
5. Να λειτουργεί µε τάση 230[V]/50[Hz], να φέρει διακόπτη ON/OFF, µε λυχνία LED
χαµηλής τάσης και μεγάλης απόδοσης φωτεινότητας.
6. Η λυχνία του να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 ώρες και θερμοκρασία
χρώματος τουλάχιστον 6.500 Kelvin.
7. Ο βραχίονας να παρέχει μεγάλο εύρος κίνησης και να στρέφεται.
8. Να είναι βαμμένος σε φούρνο βαφής και να απολυμαίνεται χωρίς αλλοιώσεις από
χημικά, απολυμαντικά, καθαριστικά.
9. Να διαθέτει CE mark & να είναι κλάσης ΙΙ.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 22ο
ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ζυγαριά αναλογική δαπέδου
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, μοντέρνου σχεδιασμού
2. Η βάση του να είναι καλυμμένη από ειδικό αντιολισθητικό υλικό
3. Να είναι βάρους 4 κιλών περίπου
4. Το μέγιστο βάρος ζύγισης να είναι τουλάχιστον 100κιλά και η διαβάθμιση να είναι
1.000gr
5. Να είναι διαστάσεων 300 x 100 x 450 mm περίπου και οι διαστάσεις της επιφάνειας
250 x65 x 250 mm περίπου.
6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που
έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
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είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 23ο
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ
Σετ ωτοσκοπίου - οφθαλμοσκοπίου
1. Να περιλαμβάνει ωτοσκόπιο και οφθαλμοσκόπιο μαζί µε tips ωτοσκοπίου.
2. Προαιρετικά να προσφερθεί και λαρυγγικός καθρέπτης.
3. Να αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ωτοσκοπίου και του οφθαλµοσκοπίου.
4. Να παραδίδεται σε σκληρή θήκη μεταφοράς.
5. Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, μικρού μεγέθους & βάρους,
κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να λειτουργεί µε κοινές
μπαταρίες. Να έχει λυχνία LED για 100% περισσότερο φωτισμό. Να είναι κατασκευασμένο
από μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λαβή μπαταρίας κυλινδρικού
σχήματος. Να συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος διαμέτρου 2,5[mm]. Θα πρέπει
να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
Να συνοδεύεται με θήκη μεταφοράς.
6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆.117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 24ο
ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ
Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας µε φωνητικές
οδηγίες στα Ελληνικά.
1. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των
μαλάξεων.
2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά µε κατάλληλα ηλεκτρόδια
3. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 2,0 kg
4. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας
5. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP
56 για προστασία από σκόνη και νερό.
6. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και
λογισμικό Η/Υ.
7. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη µε ISO 9001 και η συσκευή να
διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών.
8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να
διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και
πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης)
9. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή ανταλλακτικών για
δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον
κατασκευαστή για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης
και για την παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.
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11. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ
ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 25ο
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
1. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος,
ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις
διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
2. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα,
αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.
3. Η νεφελοποίηση να γίνεται µέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] µε ρυθμό
νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας
πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).
4. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh µε δοχείο φαρμάκων, επιστόµιο,
συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, µάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα
αποθήκευσης και μεταφοράς.
5. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 26ο
ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ψυγείο Φαρμακείου χωρητικότητας 200 λίτρων. Διαθέτει μια ανοιγόμενη πόρτα µε διπλή
υάλωση anti-chock, λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης και η δυνατότητα ψύξης
του είναι 2 – 10ο C. Υπάρχει ειδικός εξωτερικός ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τον έλεγχο
της σωστής λειτουργίας του , με alarm διαστάσεων 62Χ58Χ194 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 27ο
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8 πάχους 1
mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά
μήκος της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα μέρη της κατασκευής
που είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαμαρίνα (διπλωμένη)
για την αποφυγή τραυματισμών. Με τρία ράφια εσωτερικά και δύο κρυστάλλινες ανοιγόµενες
πόρτες µε ανοξείδωτο πλαίσιο. Ενδεικτικές διαστάσεις 90Χ60Χ180 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 28ο
ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής)
και ένα σταθερό για τον κορμό.
1. Το άνω τμήμα κορμού να είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, µε ποδοδιακόπτη, σε όλο
το εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°).
2. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και
διατίθεται σε 10 χρώματα
3. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά
4. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm
5. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO
7. 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………

16REQ004674508 2016-06-29

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 29ο
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
Ποδήλατο καθιστό μαγνητικής αντίστασης
1. Το ποδήλατο να είναι εργονομικά σχεδιασμένο με κάθισμα για μεγαλύτερη ευκολία και
σωστή λειτουργία της άσκησης.
2. Η ηλεκτρονική κονσόλα της συσκευής δέχεται ρυθμίσεις και μας δίνει απαντήσεις για την
ταχύτητα, το χρόνο, την απόσταση, τον ρυθμό και τις θερμίδες που καταναλώνουμε κατά
την διάρκεια της άσκησης.
3. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής να υπάρχουν ρόδες για εύκολη μεταφορά του
οργάνου.
4. Επίσης στο κάθισμα του ποδηλάτου να υπάρχουν πλαινά στηρίγματα για μεγαλύτερη
ασφάλεια.
5. Το ποδήλατο να έχει την δυνατότητα ρύθμισης αντίστασης για μικρότερη ή μεγαλύτερη
δυσκολία κατά την διάρκεια της άσκησης.
6. Να διαθέτει σύστημα αντίστασης έως 8 σημείων με μαγνήτη.
7. Να ρυθμίζεται το κάθισμα εμπρός και πίσω
8. Να διαθέτει ηλεκτρική κονσόλα LCD και να απεικονίζει τις εξής ενδείξεις: ταχύτητα,
Απόσταση, χρόνος άσκησης, Θερμίδες θερμοκρασίας και καρδιακού σφυγμού µε σύστημα
αφής
9. Το βάρος του τροχού να είναι έως 6 κιλά
10. Να διαθέτει μέγιστο βάρος 100 κιλά τουλάχιστον
11. Να είναι διαστάσεων 120x60x90cm περίπου
12. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 30ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 25x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 31ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 12x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 32ο
ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 18x30
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 33ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 36x28
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 34ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 18x28
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 35ο
ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 33x47
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 36ο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 37ο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΙΚΡΟ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 38ο
Συνδυασμένη θεραπεία (Ηλεκτροθεραπεία - Υπέρηχος – Laser)
1. Να είναι επιτραπέζια συσκευή και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση για εφαρμογές
ηλεκτροθεραπείας, υπερήχου & laser, με μεγάλη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων (LCD),
τουλάχιστον 10 ιντσών, µε ενδείξεις όλων των παραμέτρων ηλεκτροθεραπείας.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου
ασφαλείας και ποιότητας (TUV, CE MARK, MDD).
3. Να είναι εφικτή η επιλογή θεραπείας µέσω στόχου θεραπείας για ευκολότερη επιλογή
προγράμματος από το φυσιοθεραπευτή
4. Να διαθέτει γραφικές ενδείξεις επί της οθόνης για την ορθή τοποθέτηση των
ηλεκτροδίων για διευκόλυνση του χειριστή.
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5. Να διαθέτει 2 ανεξάρτητα κανάλια µε δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής δυο
διαφορετικών θεραπειών (2 ηλεκτροθεραπείες µε διαφορετικό τύπο ρεύματος) και να
συνδυάζεται απαραίτητα σε 1 συσκευή µαζί µε υπέρηχο & laser για παροχή
συνδυασμένης θεραπείας, για τις περιπτώσεις θεραπείας 2 διαφορετικών παθήσεων.
6. Να διαθέτει μενού µε καθοδήγηση επιλογής μορφής θεραπείας, πρωτοκόλλου θεραπείας
και μορφής ρεύματος, καθώς επίσης και δυνατότητες ηλεκτροδιάγνωσης όπως
καμπύλη Ι/t, ρεόβαση, χροναξία και πηλίκο προσαρμογής &να διαθέτει όλες τις
σύγχρονες µορφές ρευµάτων
7. Να διαθέτει τουλάχιστον 600 αυτόματα προγράμματα θεραπείας (πρωτόκολλα), µε
δυνατότητα δημιουργίας νέων προγραμμάτων (τουλάχιστον 400 µνήµες). Να
αναβαθμίζεται µέσω Internet χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε Η/Υ
8. Να συνοδεύεται από μια αδιάβροχη κεφαλή υπερήχων επιφανείας 4cm στα 1 και 3 MHz
και δεύτερη κεφαλή 1 cm στα 1 και 3 MHz). Και οι δύο κεφαλές να είναι διπλής
συχνότητας.
9. Το laser να είναι κατάλληλο για παροχή παλµικής µορφής υπέρυθρο GaAs µε διαφόρων
τύπων laser probes. Επίσης, να διαθέτει peak power: probe µίας εξόδου 13,5 W και
δυνατότητα probe τεσσάρων εξόδων 4x18 W.
10. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 39ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1. Να είναι επιτραπέζια συσκευή και να συνδέεται απαραιτήτως µε την συσκευή
ηλεκτροθεραπείας, διαθερμίας & laser για συνδυασμένη θεραπεία, και να ελέγχεται
από την οθόνη των παραπάνω συσκευών.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου
ασφαλείας και ποιότητας. Απαραίτητα να διαθέτει ιατρική πιστοποίηση MDD93/42/EEC
3. Να λειτουργεί απολύτως αθόρυβα & να διαθέτει λειτουργία μασάζ για την ανακούφιση
του ασθενή.
4. Να έχει δυνατότητα επιλογής διπολικής και τετραπολικής λειτουργίας σε συνεχή και
παλμική εκπομπή.
5. Να έχει 4 υποδοχές για προσαρμογή καλωδίων ασθενούς, ώστε να µην είναι
υποχρεωμένος ο ασθενής να αποσυνδέει την συσκευή για να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια (
Pads) αντί για βεντούζες.
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00
και ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 40ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
1. Να είναι τροχήλατη και να παράγει και να μεταφέρει παλμικά κύματα τα υψηλής
συχνότητας με μέση ισχύ 70 Watt (1 κανάλι) ή 40 Watt για κάθε ηλεκτρόδιο (2 κανάλια)
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ ελέγχου
ασφαλείας και ποιότητας. Απαραίτητα να διαθέτει ιατρική πιστοποίηση MDD93/42/EEC
3. Να έχει συχνότητα λειτουργίας 27,12 MHz, μέγιστη ισχύ 200 W σε παλμική εκπομπή,
επαναλαμβανόμενη συχνότητα παλμού από 25 Hz έως 800 Hz ρυθμιζόμενη ανά 5-10 Hz
και πλάτος παλμού από 65 έως 400 µs ρυθμιζόμενο ανά 5-10 µs.

106

4. Να διαθέτει 2 κανάλια µε δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης και λειτουργίας, δηλαδή
μπορεί να εφαρμοστούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές θεραπείες ή πρωτόκολλα
θεραπείας.
5. Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων µε ενδείξεις όλων των παραμέτρων.
6. Να συνοδεύεται από 1 (ένα) βραχίονα πενταπλούς άρθρωσης καθώς και από 1 (ένα)
ηλεκτρόδιο διαμέτρου 140 mm.
7. Να διαθέτει τουλάχιστον 35 αυτόματα προγράμματα θεραπείας (πρωτόκολλα) και
τουλάχιστον 50 κενές θέσεις για δημιουργία νέων προγραμμάτων.
8. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που
πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 41ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ TENS
1. Η συσκευή να διαθέτει δύο κανάλια, ρεύµατα TENS για αναλγησία και μυϊκή
ενδυνάμωση.
2. Να είναι πιστοποιημένη συσκευή µε CE-MARK.
3. Να διαθέτει προγράμματα απλού TENS για αντιμετώπιση πόνου & πρόγραμμα ριπής
ενδορφίνης, καθώς επίσης πρόγραμμα διαμορφωμένης διέγερσης µε διάρκεια παλμού
για μυϊκή ενδυνάμωση.
4. Να διαθέτει μεγάλη και ευανάγνωστη φωτιζόµενη οθόνη υγρών κρυστάλλων.
5. Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς, πλήρη εξοπλισμό ηλεκτροδίων και καλωδίων
σύνδεσης, ζελέ επαφής , οδηγίες χρήσεως και οδηγό θεραπείας στα ελληνικά.
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 42ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ
1. Τροχήλατη, στηριζόμενη σε 5 τροχούς
2. Ρύθμιση ταχύτητας 20-50 στροφές
3. Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ και αθόρυβης λειτουργίας
4. Να εκτελεί κυκλική κίνηση και περιστροφή
5. Να συνοδεύεται από επτά εξαρτήματα
6. Να διαθέτει ρύθμιση της ταχύτητας
7. Η συσκευή να διαθέτει τέσσερα κανάλια, ρεύματα TENS για αναλγησία και μυϊκή
ενδυνάμωση.
8. Να διαθέτει ISO 9001 και CE-MARK.
9. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 43ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
1. Να έχει ισχύς 250 W
2. Να λειτουργεί µε υπέρυθρη ακτινοβολία
3. Να διαθέτει προστατευτικό πλέγμα
4. Να διαθέτει τροχήλατη βάση αυξομειωμένου ύψους
5. Να δέχεται τροφοδοσία 240 V . 50 – 60 Hz
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και
ISO13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 44ο
ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ
Να είναι επίτοιχος κατάλληλος για εφαρμογής ασκήσεων φυσικοθεραπείας.
1. Είναι χρωμιομένος
2. Αυξομειώνεται το ύψος του άξονα περιστροφής
3. Αυξομειώνεται το ύψος της χειρολαβής του ασθενούς
4. Μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση περιστροφής
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 45ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ
Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σταθερό σημείο για ασκήσεις άνω άκρων.
Εχει 2 λαβές ανεξάρτητες
Η αντίσταση του φορτίου αυξομειώνεται ανεξάρτητα σε κάθε λαβή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 46ο
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΜΨΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σταθερό σημείο για ασκήσεις κάτω άκρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 47ο
ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΞΥΛΙΝΟ
Επίτοιχο ξύλινο πολύζυγο.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 48ο
ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1. Είναι τροχήλατο
2. Έχει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
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3. Έχει καπάκι για την προστασία της παραφίνης και έχει ξύλινη κουπαστή για την
προστασία των εμβαπτιζόμενων μελών του σώματος
4. Έχει ειδική μόνωση για την προστασία της θερμοκρασίας
5. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος
6. Η τήξη της παραφίνης γίνεται από την αντίσταση χωρίς την βοήθεια νερού
7. Είναι χωρητικότητας 15 Kg
8. Τροφοδοσία 240 V / 50-60 Hz
9. Τεστ ασφαλείας : C.E. Mark
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 49ο
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Εργαλειοθήκη με τζάμια και συρόμενα πορτάκια διαστάσεων 170Χ80Χ40 εκ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 50ο
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ (πι)
Περιπατητήρας αλουμινίου σταθερός από ενισχυμένο αλουμίνιο. Κατασκευασμένος από
επινικελωμένο αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Να διαθέτει δύο ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές και
λαστιχάκια στα άκρα που το καθιστούν αντιολισθητικό.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 51ο
ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΝΙΚΕΛ
Τετράποδο βάδισης νίκελ
Κατασκευή από αλουμίνιο ελαφρού τύπου με Ρύθμιση ύψους με μπουτόν 75-95 cm και
Αντιολισθητικά υποπόδια για Μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg και ενδεικτικές διαστάσεις 23 (Π) x
25 (Μ) x 75-95 (Υ) cm
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 52ο
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ
Μπαστούνια με στρογγυλή λαβή, Κατασκευή κορμού από ξύλο υψηλής ποιότητας
Ξύλινη ανατομική λαβή, στρογγυλού σχήματος και Εξαιρετικό φινίρισμα
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) ………………………..
(Ολογράφως) ………………………
Μέγαρα /
/2016
Ο Προσφέρων
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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
16REQ004674508
2016-06-29
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση
και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα
τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια
στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από
οποιαδήποτε αιτία. Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά,
αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.
Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV,
σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η
χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη
(<0,08 0/00).
Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή
χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με
ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή
αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα)
αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ
ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την
περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οιβίδες θα
έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την
συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές
ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε
θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.
Στα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με
ακτίνα R=2,5~3 mm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές κάθε επίπλου. Οι
κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν
φθορά στα ρούχα του χρήστη.
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Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια
ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν
ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες).
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Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα
διαθέσιμα χρωματολόγια.
Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση
τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και
φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η
συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα
υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα.
Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους
οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. Εφόσον ζητηθεί, οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε
προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο.
Όλα τα προσφερόμενα είδη της ομάδας αυτής, θα συνοδεύονται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης καθώς επίσης και επισκευής
για ενδεχόμενη βλάβη, επίσης δε και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή μιας βλάβης. Κατά
τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα αντικατασταθεί ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί
φθορά ή βλάβη και η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, ή εάν είναι ελαττωματικό,
εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την
τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού μετά από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, καθώς και την εξασφάλιση
επάρκειας ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη.
Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και συναρμολόγηση των επίπλων στο χώρο για τον οποίο
προορίζονται.
Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι
προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η
αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν
υποβληθεί σε βλάβη.
Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας από αναγνωρισμένους στην
Ε.Ε οργανισμούς.
Επιθυμητές είναι οι παρακάτω πιστοποιήσεις :
ISO 9001

(διασφάλισης ποιότητας.)

ISO 14000 (για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
ΕΛΟΤ 1801 (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος. Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά
ΕΛΟΤ 1801)
ΕΜΑS
(Τα Πιστοποιητικά EMAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την τεχνική
ικανότητα σε ότι αφορά την εκτέλεση μέτρων περιβαλλοντικής συνείδησης.)
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PEFC (Το PEFC δηλώνει την αποδεκτή εκμετάλλευση των δασών και την ελεγχόμενη περαιτέρω επεξεργασία
της φυσικής πρώτης ύλης του ξύλου.)

ΕΠΙΠΛΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 1ο
Γραφείο εργασίας διαστάσεων 160 Χ 80 X 75 cm (±5εκ)
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά,μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα.
Όλες οι επιφάνειες εργασίας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης,ποιότητας Ε1,
τριών στρώσεων 25 χιλ. (η μετώπη 18 mm), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 0,3 mm.
Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με σόκορο πάχους 2 mm κατάλληλα φινιρισμένο.
τα γραφεία να έχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταλλικό κανάλι για τη διέλευση καλωδίων καθώς
και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 2ο
Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων 180 Χ 90 X 75 cm (±5εκ)
Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από MDF 30 χιλ. επενδεδυμένες με τεχνητό καπλαμά ο οποίος
λουστράρεται με κατάλληλα βερνίκια.
Οι μετώπες και οι τραβέρσες είναι από MDF 22 χιλ. , είτε από μελαμίνη 25 mm,
τα γραφεία να έχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταλλικό κανάλι για τη διέλευση καλωδίων καθώς
και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 3ο
Συρταριέρα τροχήλατη Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 0,45*0,60*0,60 εκ. (±5εκ)
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και
μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας
Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα
υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή
των συνδετικών εξαρτημάτων.
Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και
αθόρυβη λειτουργία.
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των
ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η
πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από
ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται
στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους
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Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».
Συρταριέρα από μελαμίνη 18 mm, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο
100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο).
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να φέρει ξεχωριστό συρτάρι - μολυβοθήκη.

να φέρει μεταλλικά συρτάρια, που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της
συρταριέρας που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, να
φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας.
Οι συρταριέρες να είναι σε συνδυασμό με θήκη κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 4ο
Συρταριέρα τροχήλατη διευθυντική 40 x 60 x 60 cm (±5εκ)
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και
μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας
Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα
υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή
των συνδετικών εξαρτημάτων.
Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και
αθόρυβη λειτουργία.
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των
ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας,
άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η
πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από
ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται
στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους
Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».
Συρταριέρα από μελαμίνη 18 mm, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο
100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο).
να φέρει ξεχωριστό συρτάρι - μολυβοθήκη.
να φέρει μεταλλικά συρτάρια, που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της
συρταριέρας που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, να
φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας.
Οι συρταριέρες να είναι σε συνδυασμό με θήκη κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Συρταριέρες από φυσικό, τεχνητό καπλαμά ή λάκα με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή
του συρταριού στο 100% με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (φρένο).

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 5ο
Βιβλιοθήκη κλειστή µε πόρτες διαστάσεων 200 Χ 90 Χ 45 cm (±5εκ)
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Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες.

Τα κασώματα των βιβλιοθηκών να αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των βιβλιοθηκών από μελαμίνη είναι 18
mm, οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm.
Όλες οι βιβλιοθήκες να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 6ο
Ερμάριο µε κλειδαριά ασφαλείας 80 x 90 x 45 cm (±5εκ)
Βοηθητικό ερμάριο γραφείου, τροχήλατο, με ντουλάπι και ράφια, από μελαμίνη και χαρτοκυψέλη, διάσταση:
80x40x45cm, με ανοιγόμενες πόρτες.
Τα κασώματα των ερμαρίων να αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των ερμαρίων από μελαμίνη είναι 18 mm,
οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm.
Τα ερμάρια να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 7ο
Κάθισμα διευθυντικό τροχήλατο ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από
δάπεδο 1235 mm - Έδρα 555 mm (±5εκ)
Διευθυντικό τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτινών, γυαλισμένη ή βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή , µε πέντε δίδυμους τροχούς από πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτη ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη επιλογής.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας µε διαδρομή 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται µέσω αμορτισέρ
- έμβολο αερίου.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης µε δυνατότητα και ενδιαμέσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα
µε το βάρος του καθημένου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι RELAX
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα.
Ο μηχανισμός καλύπτεται µε πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους
πλάτης µε διαδρομή σύμφωνη µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Ο μηχανισμός φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέµισµα από καλουπωτό λάστιχο µαλακής
διογκωµένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο επενδύεται µε δερµατίνη ή κατάλληλο ύφασµα.
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Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή
επινικελωμένα. Μπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυµένη µε µεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο
κέλυφος της έδρας.
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(Αριθμητικά) …………………………………….

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 8ο
Κάθισμα επισκέπτη διευθυντικό ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από
δάπεδο 990 mm - Έδρα 550 mm (±5εκ)
Η ενιαία έδρα – πλάτη είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη.
Διαθέτουν σκελετό σε σχήμα C από χαλύβδινο σωλήνα βαμμένο ηλεκτροστατικά ή επιχρωμιωμένο. Το πάνω
μέρος του σκελετού είναι ταυτόχρονα και μπράτσα του καθίσματος καλυμμένα με χυτό θερμοπλαστικό
κάλυμμα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 9ο
Κάθισμα τροχήλατο ενδεικτικών διαστάσεων :Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm Έδρα 450Χ500 mm (±5εκ)
τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτινών, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική
βαφή, µε πέντε δίδυμους τροχούς από πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτη ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με δερματίνη επιλογής.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας µε διαδρομή 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται µέσω αμορτισέρ
- έμβολο αερίου.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης µε δυνατότητα και ενδιαμέσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα
µε το βάρος του καθημένου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι RELAX
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα.
Ο μηχανισμός καλύπτεται µε πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους
πλάτης µε διαδρομή σύμφωνη µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Ο μηχανισμός φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέµισµα από καλουπωτό λάστιχο µαλακής
διογκωµένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο επενδύεται µε δερµατίνη ή κατάλληλο ύφασµα.
Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή
επινικελωμένα. Μπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυµένη µε µεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο
κέλυφος της έδρας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 10ο
Τραπέζι αναμονής 120 x 70 x 50 cm (±5εκ)
Τραπέζι αναμονής ενδεικτικών διαστάσεων 120 x 70 x 50 cm με μεταλλικά πόδια βαμμένα με ηλεκτροστατική
βαφή ή χρωμέ. Η επιφάνειά τους πάχους τουλάχιστον 30 χιλ. θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη σε απόχρωση

115

καρυδιάς με τα περιθώρια καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες
στην ίδια απόχρωση, με βάση μεταλλική που να εναρμονίζεται με αυτής των πολυθρόνων .

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά)
…………………………………….
16REQ004674508
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(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 11ο
Τραπέζι σαλονιού ξύλινο διαστάσεων 120Χ70Χ50 cm (±5εκ) (ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ)
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 12ο
Τραπέζι εστιατορίου μοναστηριακό διαστάσεων 200 Χ 100 cm (±5εκ) μασίφ ξύλινο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 13ο
Τραπέζι ξύλινο διαστάσεων 50Χ50Χ40 cm (±5εκ) (υπνοδωματίων)
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 14ο
Σκαμπό τροχήλατο / Μέγιστο Ολικό ύψος από δάπεδο 950 mm - Εδρα 540mm (±5εκ)
(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)
Να είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, µε αμορτισέρ
Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους από 40-60cm περίπου το οποίο να ρυθμίζεται μέσω μοχλού
Να διαθέτει άξονα πέντε τροχών, κατά προτίμηση διπλών τροχών, για την καλύτερη σταθερότητά του και να
διαθέτει μεταλλική βάση η οποία να είναι καλυμμένη από ανθεκτικό πλαστικό.
Το κάθισμα να είναι διαμέτρου 40cm και να είναι υπενδεδυμένο από δερματίνη άριστης ποιότητας.
Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση
του Π.∆. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 15ο
Κάθισμα επισκέπτη με μπράτσα για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους διημέρευσης
Ενδεικτικών διαστάσεων: Ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 4252 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ).
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, στοιβαζόμενο
Κάθισµα επισκέπτη σταθερό επί ενιαίου µεταλλικού σκελετού χρωµίου, µε ενιαία έδρα και πλάτη, µε µπράτσα.
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Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, πάχους 2
mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν
κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. Και στα τέσσερα πόδια τοποθετούνται πλαστικά
πέλματα για την προστασία του δαπέδου.
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Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η
έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο
οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το
πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. Το πίσω µέρος της πλάτης και το κάτω µέρος της
έδρας καλύπτεται από δερµατίνη βραδυφλεγή.
Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ)
πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm.
Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου.
Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να
αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.
Τα καθίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση. Οι ακμές θα πρέπει να είναι καμπύλες
για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού, ενώ οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) θα
πρέπει να είναι απόλυτα λείες.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 16ο
Κάθισμα ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή – μασίφ - κάθισμα ανατομικό, λούστρο στο φυσικό χρώμα.
Ανθεκτικός σκελετός από 100% μασίφ ξύλο οξιάς ξηραντήριου. Ξύλινο κάθισμα από μασίφ ξύλο οξυάς
Ενδεικτικές διαστάσεις : Ύψος Καθίσματος: 48εκ,

38εκΧ38 εκ

(±5εκ)

Κατασκευή εξ ολοκλήρου από οξιά μασίφ κάθισμα ανατομικό. Συνδέσεις με μόρσο κόλλα και ενίσχυση
καρφωτικού.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 17ο
Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ) ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ διαστάσεων 50Χ50 (±5εκ)
Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές. Η λαμαρίνα έχει εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου.
Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής. Οι απολήξεις θα
καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα.
Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια ηλεκτροσυγκολημένα στον
κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου. Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις: 50Χ50
(+_5εκ.) Τα καθίσματα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό με κατάλληλα στηρίγματα και
εξαρτήματα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται με βίδες τύπου allen.
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Κάθισμα αναμονής σε συστοιχίες. Να αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα,
εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια
ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα, επιφάνειες τραπεζιδίων και συνδέσμους
στήριξης.
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Τα ποδαρικά και τα μπράτσα κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.
Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από φορμαρισμένο κοντραπλακέ με καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή
αφρώδη πολυουρεθάνη το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα, µε εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Στηρίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να μην
υποχωρεί σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα από τους επισκέπτες. ∆ιαστάσεις: 50Χ50 (±5εκ)
περίπου. Πάχος λαµαρίνας τουλάχιστον 1,5 mm.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 18ο
Καναπές αναμονής χωρίς μπράτσα διαστάσεων καθίσματος 50Χ50Χ70 cm (±5εκ) ΤΡΙΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ
Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές καμπύλες, βιομηχανικής
παραγωγής. Η λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου.
Διαστάσεις καθίσματος: 50Χ50Χ70 cm (±5εκ)
Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής.Οι απολήξεις καλύπτονται
από πλαστικά κάλυπτρα.
Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια ηλεκτροσυγκολημένα στον
κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό
τελείωμα αλουμινίου.
Κάθισμα αναμονής σε συστοιχίες. Να αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα,
εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια
ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα και συνδέσμους στήριξης.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 19ο
Κάθισμα εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από rattan καφέ χρώματος 55 x 55 x 90 cm.
(±5εκ)
Καρέκλα Rattan στοιβαζόμενη σε καφέ χρώμα με μπράτσα. Κατασκευασμένη από Rattan™, με πολύ μεγάλη
αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ειδικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η καρέκλα έχει ενδεικτικές 55 Χ 55 με ύψος 90 εκατοστά.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(±5εκ)

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 20ο
Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων 205Χ80 εκ. (±5εκ)
Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. Η πλάτη και η
έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη
πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m2 και
αντοχή σε κάμψη 180Ν/m2.
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Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη ποιότητας 300- 400 κυβικά/ μέτρο, το ύφασμα
στα μαξιλάρια του καθίσματος θα είναι με φερμουάρ.
Ο καναπές να στηρίζεται σε ξύλινα πόδια εμφανή, που είναι κατασκευασμένα από ατόφια ξυλεία και
λουστραρισμένα το δε ύψος τους είναι περίπου 5 εκατοστά.
Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε
οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. Ο
χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση του υφάσματος καλύπτει εξ' ολοκλήρου το
κάθισμα ,την πλάτη και τα μπράτσα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 21ο
Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ80 εκ.)
Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. Η πλάτη και η
έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη
πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m2 και
αντοχή σε κάμψη 180Ν/m2.
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη ποιότητας 300- 400 κυβικά/ μέτρο, το ύφασμα
στα μαξιλάρια του καθίσματος θα είναι με φερμουάρ.
Ο καναπές να στηρίζεται σε ξύλινα πόδια εμφανή, που είναι κατασκευασμένα από ατόφια ξυλεία και
λουστραρισμένα το δε ύψος τους είναι περίπου 5 εκατοστά.
Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε
οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. Ο
χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση του υφάσματος καλύπτει εξ' ολοκλήρου το
κάθισμα ,την πλάτη και τα μπράτσα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 22ο
Κρεβάτι μονό ίσιο σχέδιο σουηδικό διαστάσεων 200 Χ 100 cm
Κρεβάτι µε πλάτος 1,00 µ. και µήκος 2,00 µ. µε ρόδες στα δυο πόδια ώστε να μετακινείται εύκολα (για
στρώσιμο και καθαριότητα) στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλληλο στρώμα.
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Η βάση αποτελείται από λευκή ξυλεία (Σουηδική) πάχους min 20 χιλ. και max ύψους 20 εκατ. και µε
ενισχύσεις στις εσωτερικές γωνίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ακαµψία της κατασκευής. Το
κενό κάτω από το υπόστρωμα min 15 εκατ. Το άνω μέρος του υποστρώματος να καλύπτεται από μοριοσανίδα
ή MDF πάχους min 15 χιλ. Το στρώμα απαιτείται να ταιριάζει στις διαστάσεις µε το κρεβάτι, να διαθέτει λαβές
για να σηκώνεται εύκολα. Απαιτείται επίσης να είναι καλής ποιότητας ορθοπεδικό, µε ελάχιστα 103
ελατήρια/µ2 από ευρωπαϊκό χάλυβα, πάχους ελατηρίου min 2,3 χιλ. Το στρώμα πρέπει να διαθέτει
περισσότερες από µία στρώσεις κυρίως φυσικών υλικών όπως βαμβάκι, κοκκοφοίνικας, λάτεξ κλπ.
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(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 23ο
Κομοδίνο µε ένα (1) συρτάρι
Το κομοδίνο πρέπει να περιλαμβάνει συρτάρι και ράφι (µε δυνατότητα αυξομείωσης ύψους), και να είναι
κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά µε το κρεβάτι (ξύλο λευκής ξυλείας σουηδικής, ίδιο χρώµα µε το κρεβάτι ή
µε τα υπόλοιπα υλικά από ξύλο).
Ενδεικτικές διαστάσεις: Πλάτος 0,45 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.), Βάθος 0,40 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.),
Ύψος 0,42 µ. (µε απόκλιση + 5 εκατ.)

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 24ο
Καλαθάκι μπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ
Καλαθάκι µπάνιου ανοξείδωτο µε πεντάλ - δοχείο άχρηστων χαρτιών .Κάδος μεταλλικός με καπάκι με
αντιοξειδωτική προστασία και βαφή φούρνου. Να διαθέτει εσωτερικό κάδο με δυνατότητα ευχερούς
καθαρισμού. Να διαθέτει πετάλ για το άνοιγμα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για υψηλή μηχανική
αντοχή. Η βάση του να φέρει αντιολισθητικά πέλματα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 25ο
Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού Πιγκάλ ανοξείδωτο

Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης: Με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βάση, ενδεικτικού τύπου KEUKO

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 26ο
Ντουλάπα Λινοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων: 80x40x200h cm
Εξυπηρετεί ανάγκες αποθήκευσης ιματισμού και η κατασκευή του έχει ως εξής:
Καπάκι-βάση: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη
laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. και σόκορα PVC. Τα πλαϊνά φέρουν καθ’ όλο
το ύψος εσωτερική διάτρηση ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ραφιών.
Πλαϊνά : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη laminate
πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς.
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Θυρόφυλλα : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη
laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Φέρουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά
ασφαλείας. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος ≥ 180ο . Διαθέτουν γρίλιες εξαερισμού.
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Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ
μελαμίνη. Ράφια κινητά : Τρία, με δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος από ινοσανίδα (MDF) ή
μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη και ένα σταθερό.
Πέλματα : Τέσσερα βιδωτά στην κάτω επιφάνεια της βάσης, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 27ο
Ράφια αποθήκης 122Χ30 εκ μεταλλικά.
Ράφια αποθήκης τύπου dexion, μεταλλικά αντοχής έως 140 κιλών ανά τεμάχιο, μήκους 122 εκ και βάθους 30
εκ. κατασκευασμένα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης και χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Στερεώνονται σε κολώνες τύπου dexion ύψους 2,00m. profil 3,6x3,6x1,8mm. καθώς και όλα τα απαιτούμενα
εξαρτήματα σύνδεσης, στερέωσης, ακαμψίας και έδρασης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο σκελετός
στερέωσης και έδρασης.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 28ο
Κρεμάστρα Καλόγηρος – ομπρελοθήκη Φ40cm 170h cm.
Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής μορφής βάση ώστε να στέκεται ελεύθερα στο
χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη γάντζων από διαμορφωμένη μεταλλική βέργα υψηλής
αντοχής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα μικρό γάντζο με κλίση προς τα πάνω και ένα μεγάλο (π.χ. σχήμα
θηλιάς, κλπ.) για την ανάρτηση βαρειών ρούχων. Ο τρόπος στήριξης των γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι
ορατός. Στο κάτω μέρος υπάρχει εξάρτημα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των ομπρελών.
μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτη ή επιχρωμιωμένη) ύψους 1,80 m (±10 εκ.) με περιμετρική κρεμάστρα
Στρογγυλή ή ακτινωτή βάση στήριξης τριών σημείων (κατ’ ελάχιστο)
Ομπρελοθήκη στον κορμό με δοχείο στραγγίσματος νερών

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 29ο
Κάδος γραφείου Φ 25 37h cm
Εξυπηρετεί θέσεις εργασίας. Κυλινδρικός κάδος από ανοξείδωτο φύλλο χάλυβα χωρίς καπάκι με γυριστή
απόληξη στο χείλος του. Διαθέτει πλαστική βάση για προστασία δαπέδου.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
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ΑΡΘΡΟ ΞΕ 30ο
Κάδος ιατρείων 40lt Φ 30cm 75h cm
Κάδος ανοξείδωτος 40lt ποδοκίνητος διαστάσεων Φ 30cm 75h cm για να εξυπηρετεί εξεταστήρια, εργαστήρια
και λοιπούς ιατρικούς χώρους.
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Κυλινδρικός κάδος με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 40lt και εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από
ανοξείδωτος χάλυβα. Διαθέτει εσωτερικό κάδο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι είναι ανοιγόμενο με
ποδοκίνητο μηχανισμό με πετάλ που να έχει αντιολισθητικό τελείωμα. Ο μηχανισμός θα είναι υψηλής
μηχανικής αντοχής. Ο κάδος διαθέτει ελαστική βάση για προστασία δαπέδου.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 31ο
Σεντόνι μονό, λευκό, 100% βαμβακερό
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 32ο
Μαξιλαροθήκη, λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 33ο
Πετσέτα προσώπου , λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 34ο
Πετσέτα σώµατος, λευκή, 100% βαµβακερή
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 35ο
Μαξιλάρι πλενόμενο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 36ο
Κουβέρτα μονή ακρυλική
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 37ο
Κουβέρτα μονή πικέ
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
122

(Ολογράφως) …………………………………….
ΑΡΘΡΟ ΞΕ 38ο
Επίστρωμα μονό πετσετέ αδιάβροχο
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 39ο
Τροχήλατο καθαρίστριας Σετ σφουγγαρίσματος πλήρες
Τροχήλατο χειραμαξίδιο ανθεκτικής κατασκευής (από ειδικό σκληρό πλαστικό υλικό με μεταλλικά μέρη)
πολλών επιπέδων με ενσωματωμένο ντουλαπάκι μελαμίνης για την τοποθέτηση και μεταφορά υλικών και
εξαρτημάτων και γενικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαρισμού και περιποίησης των χώρων του
Κέντρου. Θα συμπεριλαμβάνει πλέον ενός ντουλαπιού, εξαρτήματα τοποθέτησης (ράφια, θήκες κλπ), καθώς
και εξαρτήματα καθαριότητας (σκούπες, κουβάδες κλπ), καθώς και τουλάχιστον μια θήκη για την τοποθέτηση
μεγάλης σακούλας απορριμμάτων.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x90x105 h cm ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Τροχήλατο χρήσης καθαριστριών για πλήρη εξυπηρέτηση της
λειτουργίας καθαρισμού των χώρων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
-Καρότσι μεταφοράς με λαβή μετακίνησης από ανοξείδωτο σκελετό και πλαστικά μέρη. -3 συρτάρια με
καπάκια, ειδικά για χρήση mops (ειδικών πανιών) καθαρισμού/ απολύμανσης.
-Βάση για σάκους σκουπιδιών 2Χ70lt. -2 κουβαδάκια 6 lt. σε χρώμα μπλε και κόκκινο.
-Ειδικό δίχτυ αποθήκευσης λερωμένων mops διαστάσεων 50Χ40 με δυνατότητα πλύσης σε πλυντήριο.
-Mops διαστάσεων 40Χ15 και βάρους 117gr κατασκευασμένα από μικροίνες. Αντέχουν μέχρι και 500
πλυσίματα.
-Πανάκια καθαρισμού-απολύμανσης διαστάσεων 40Χ40 βάρους 49gr κατασκευασμένα από μικροίνες.
Αντέχουν μέχρι και 600 πλυσίματα. -Κοντάρι περιστροφής.
-Δοσομετρητή για αραίωση υλικών καθαριότητας.
-Υαλοκαθαριστήρα για καθαρισμό τζαμιών. Κάθε συρτάρι χωράει περίπου 20-25 mops και κάθε κουβαδάκι
περίπου 10 πανάκια. Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στα χημικά. Το καρότσι διαθέτει
χώρο για την τοποθέτηση των υλικών καθαριότητας και αναλώσιμου υλικού και έχει ανάλογες υποδοχές για
την κρέμαση των παρεκλομένων μερών

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

ΑΡΘΡΟ ΞΕ 40ο
Τροχήλατο Καρότσι Καθαρού - Ακάθαρτου Ιματισμού & σάκοι 100x 53x130h cm
Για χρήση μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού από τις λινοθήκες και προς τους χώρους ακάθαρτων
υγιεινής.
Τροχήλατο ιματισμού μονάδων αποτελούμενο από δύο τμήματα, το ένα με διπλή στεφάνη συγκράτησης, και
τοποθέτησης σάκκων ακάθαρτου ιματισμού και ποδοκίνητο κάλυμμα, το δε δεύτερο κλειστού τύπου για την
τοποθέτηση καθαρού ιματισμού 3 ραφιών κατασκευασμένο από επιχριωμένο ατσάλι και μελαμίνη.
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Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης ελαστικούς δίσκους απορρόφησης κραδασμών και να είναι
διαστάσεων ~100cm x 53cm με ύψος μέχρι 130cm. Στην βάση περιμετρικά επικαλύπτεται με ταινία
ελαστικού για προστασία κρούσεων.
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Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιματισμού.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :

(Αριθμητικά) …………………………………….
(Ολογράφως) …………………………………….

Μέγαρα / /2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΑΡ.ΜΕΛ.: 16/2016
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €
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2016-06-29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Άρθρο EK 1
Ποτήρι νερού
Γυάλινο ποτήρι νερού χωρητικότητας 32 cl, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με λείο
χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 2.
Ποτήρι κρασιού
Γυάλινο ποτήρι κρασιού χωρητικότητας 22 cl, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με
λείο χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 3
Κανάτα νερού
Γυάλινη κανάτα νερού χωρητικότητας 1,5lt, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, με λείο
χείλος, ,διθραυστο
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 4.
Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ
Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης
ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους, κατά προτίμηση
χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 5.
Ζαχαριέρα
Ζαχαριέρα με καπάκι κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης
ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους, κατά προτίμηση
χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 6.
Γαλατιέρα
Γαλατιέρα χωρητικότητας 50ml, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων, από πορσελάνη
άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του χείλους, κατά
προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
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ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

Άρθρο ΕΚ 7.
Σετ αλατοπίπερου
Σετ αλατοπίπερου με αλατιέρα, πιπεριέρα, χαρτοθήκη και θήκη οδοντογλυφίδων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 8.
Σετ λαδόξυδο
Σετ λαδόξυδο με ανοξείδωτη βάση.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 9.
Σταχτοδοχείο
Σταχτοδοχείο γυάλινο, αντιανεμικό.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 10.
Πιάτο ρηχό
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 26cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων,
από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του
χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 11.
Πιάτο βαθύ
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων,
από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του
χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 12.
Πιάτο φρούτου
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων,
από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του
χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 13 .
Πιατέλα
Από λευκή πορσελάνη, οβάλ, διαμέτρου 35cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 14 .
Σαλατιέρα
Από λευκή πορσελάνη, στρογγυλή, διαμέτρου 36cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο
μικροκυμάτων, από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το
ξεφλούδισμα του χείλους κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
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ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

Άρθρο ΕΚ 15 .
Πιρούνι φαγητού και κουτάλι σούπας
Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

16REQ004674508 2016-06-29

Άρθρο ΕΚ 16.
Μαχαίρι φαγητού
Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτο τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 17.
Πιρουνάκι και κουταλάκι
Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχους 3.00mm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 18.
Κουταλοθήκη
Ξύλινη, κατάλληλη για μαχαιροπήρουνα, διαστάσεων 50χ30cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 19.
Μπωλ
Από λευκή πορσελάνη, διαμέτρου 10cm περίπου, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων & φούρνο μικροκυμάτων
,από πορσελάνη άριστης ποιότητας και εξαιρετικής σκληρότητας ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισμα του
χείλους, κατά προτίμηση χρώματος λευκού.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 20.
Δίσκος σερβιρίσματος
Αντιολισθητικός, διαστάσεων 60χ40 cm περίπου, από φυσικό καουτσούκ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΕΦΕΤ .Το ειδικό λάστιχο να μην απορροφά οσμές και υγρά και να μην μουχλιάζει. Κατάλληλος για πλυντήριο
πιάτων και ενισχυμένος περιμετρικά με ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 21.
Πιατέλα 50 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 50cm
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 22.
Πιατέλα 40 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 40cm
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 23.
Πιατέλα 30 cm
Ανοξείδωτη, οβάλ, πάχους 0,90mm, διαμέτρου 30cm
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(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 24.
Σπάτουλα grill
Με ξύλινη λαβή, διαστάσεων 23cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

16REQ004674508 2016-06-29

Άρθρο ΕΚ 25.
Σπάτουλα
Με πλαστική λαβή και τετράγωνη άκρη, διαστάσεων 20cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 26.
Λαβίδα κουκουνάρα
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 30cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 27.
Λαβίδα σερβιρίσματος
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 24cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 28.
Λαβίδα σαλάτας
Από ανοξείδωτο ατσάλι, 25cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 29.
Σανίδα κοπής κρέατος
Ξύλινη, διαστάσεων 50χ30χ4,5cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 30.
Σανίδα κοπής σαλάτας
Ξύλινη, διαστάσεων 35χ22cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 31.
Σανίδα κοπής ψωμιού
Ξύλινη, διαστάσεων 40χ25cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 32.
Τρίφτης
Ανοξείδωτος, τετράπλευρος.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 33.
Λαδικό
Ανοξείδωτο, 1000ml.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 34.
Σουρωτήρι
Ανοξείδωτο, διαμέτρου 34cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 35.
Λεκάνη ανάμιξης 40cm
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 40cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 36.
Λεκάνη ανάμιξης 48cm
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 48cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 37.
Αυγοδάρτης
Ανοξείδωτος, 25cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 38.
Πλάστης
Ξύλινος, μήκους 50cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 39.
Τηγάνι 36cm
Αντικολλητικό, να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για όλες τις
πηγές θερμότητας, διαστάσεων: διάµετρος 36 cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 40.
Τηγάνι 40cm
Αντικολλητικό, να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για όλες τις
πηγές θερμότητας, διαστάσεων: διάµετρος 40 cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 41.
Κουτάλα βαθιά, πιρούνα, κουτάλα τρυπητή, κουτάλα ραγού, σπάτουλα διάτρητη.
Ανοξείδωτη, 36cm περίπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 42.
Κουτάλα ρηχή τρυπητή
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 14χ38cm..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 43.
Κουτάλα αράχνη
Ανοξείδωτη, διαμέτρου 16cm..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 44.
Ταψί
Από λαµαρίνα, µε χερούλια, πάχους 2mm, διαστάσεων 55χ35cm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 45.
Μπωλ
Πλαστικό, µε καπάκι, χωρητικότητας 4lt.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 46.
Καλάθι
Για μαχαιροπήρουνα και πιάτα πλαστικό διαστάσεων 50χ50 cm.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 47.
Ψωμιέρα ξύλινη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 48.
Μαχαίρι chef
Μήκους 20cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής σκληρότητας
και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η συγκόλληση του
με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων τροφίμων , σύμφωνα
με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 49.
Μαχαίρι κρέατος
Μήκους 30cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής σκληρότητας
και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η συγκόλληση του
με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων τροφίμων , σύμφωνα
με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 50.
Μαχαίρι ψωμιού
Μήκους 23cm περίπου από inox, με λάμα από ομοιογενές κομμάτι ανοξείδωτο ατσάλι , εξαιρετικής σκληρότητας
και αντοχής . Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων και η συγκόλληση του
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με τη λάμα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση υπολειμμάτων τροφίμων , σύμφωνα
με την τήρηση των κανονισμών HACCP.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 51.
Μπαλτάς
Μήκους 20cm περίπου
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 52.
Πατατοκαθαριστής
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 53.
Ψαλίδι κουζίνας
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 54.
Ανοιχτήρι μπουκαλιών
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 55.
Ανοιχτήρι κονσέρβας
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 56.
Κάδος απορριμμάτων
Ανοξείδωτος, µε πεντάλ & εσωτερικό κάδο, χωρητικότητας 30 λίτρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 57.
Μεζούρα υγρών
Γυάλινη, µε διαβαθµίσεις χωρητικότητας 1 lt.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 58.
Λεμονοστύφτης
Πλαστικός.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 59.
Χύτρα επαγγελματική 30lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 30lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο / σίδερο
για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο. Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης των
ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400 κιλά.
Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της στρογγυλής
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φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλεια θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 60.
Χύτρα επαγγελματική 25lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 25lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο / σίδερο
για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο. Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης των
ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400 κιλά.
Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της στρογγυλής
φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλεια θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 61.
Μαρμίτα επαγγελματική 30lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 30lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο / σίδερο
για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης των
ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400 κιλά.
Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη στυαθερότητα της στρογγυλής
φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλει θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 62.
Μαρμίτα επαγγελματική 24lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 24lt, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο / σίδερο
για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης των
ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400 κιλά.
Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη στυαθερότητα της στρογγυλής
φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλει θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 63.
Κατσαρόλα επαγγελματική με καπάκι 7lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 7lt περίπου, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης
των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400
κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της στρογγυλής
φόρμας , καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλεια θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 64.
Κατσαρόλα επαγγελματική με καπάκι 5lt.
Αλουμινίου, στιλβωμένη, χωρητικότητας 5lt περίπου, από inox με βάση τύπου “sandwich” σίδερο / αλουμίνιο /
σίδερο για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανομή θερμότητας στο σχέδιο .Ειδική τεχνολογία συγκόλλησης
των ενισχυμένων λαβών στο σώμα του σκεύους που επιτρέπει την φόρτωσή τους με βάρος μέχρι και 400
κιλά. Ενισχυμένο χείλος με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της στρογγυλής
φόρμας, καπάκι με την ελάχιστη διατομή για την καλύτερη εξαγωγή του ατμού , χωρίς απώλεια θερμότητας
και γυαλισμένη εξωτερική επιφάνεια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 65.
Μπρίκι.
Ανοξείδωτο, 360ml.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 66.
Βραστήρας για καφέ, τσάι.
Ανοξείδωτος, χωρητικότητας 15 lt, µε θερμοστάτη, δείκτη στάθµης νερού &
ανοξείδωτο φίλτρο, ισχύος 1,5 KW.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 67.
Τρόλεϊ φαγητού.
Ανοξείδωτο, µε τρία ράφια & προστατευτικό πλαίσιο.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 68.
Ζυγός ψηφιακός ρεύματος – μπαταρίας 15 kgr.
Ζυγός ρεύµατος μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόµατο µηδενισµό, ζυγιστική ικανότητα 15 κιλών µε
διαβάθμιση 5 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD & ανοξείδωτο τάσι .
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 69.
Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr.
Επιδαπέδιος ζυγός ρεύµατος - μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόµατο
µηδενισµό, ζυγιστική ικανότητα 150 κιλών µε διαβάθμιση 20 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD & ανοξείδωτο
τάσι .
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Άρθρο ΕΚ 70.
Τραπέζι κουζίνας.
Τραπέζι παραλαβής µε γωνιακό σήκωµα πλάτης ύψους 10 εκ. Κατά µήκος του κάτω µέρους της κατασκευής
τοποθετείται ράφι. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8 πάχους
1 mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. ∆ιαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά µήκος της κάτω
πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι πιθανόν να έρθουν σε
επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή τραυματισμών. Επίσης, το καπάκι
είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγιεινής και είναι συµβατή µε
το πρότυπο HACCP. ∆ιαστάσεις 190Χ70Χ86 εκ..
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 71.
Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών
Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών µε ενσωµατωµένο αφαλατωτή. Είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο σατινέ
τύπου AISI 304 18/8 και διαθέτει ανοξείδωτα φίλτρα παρακράτησης λίπους για την αποφυγή εισαγωγής
απορριµάτων στο εσωτερικό του κάδου και της αντλίας. Η δυνατότητα πλύσης του είναι 200 ποτήρια και 540
πιάτα µέγιστης διαµέτρου 35 εκ. µε εισαγωγή καλαθιού πλυντηρίου διαστάσεων 50Χ50 εκ. ∆υνατότητα επιλογής
κύκλου πλυσίµατος ανάµεσα σε 2 και 3 λεπτά. Η ισχύς του είναι 5,2 KW - 400 V. ∆ιαστάσεις 59Χ60Χ85 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 72.
Τραπέζι εργασίας
Τραπέζι εργασίας µε γωνιακό σήκωµα πλάτης ύψους 10 εκ.και ράφι στο κάτω µέρος της κατασκευής. Το προϊόν
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304 18/8 πάχους 1 mm, το οποίο συνοδεύεται
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά µήκος της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη
σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη
είναι
από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή τραυματισμών. ∆ιαστάσεις 70Χ70Χ86 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 73.
Θάλαμος συντήρηση (ψυγείο).
Θάλαµος συντήρηση µε 1 ανοιγόµενη πόρτα. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του θαλάµου
(γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, κι
είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε πυκνότητα 42-45
κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 700 λίτρα και η δυνατότητα
ψύξης του είναι -1+10 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1, και ο θάλαµος διαθέτει 3 σχάρες, µε δυνατότητα
τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο οδηγοί είναι αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους.
Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του
κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης µε στοιχείο µε
αντιστάσεις εσωτερικά που το καθιστά κατάλληλο για την τοποθέτηση κρεάτων. Η ισχύς του είναι
0,35KW - 230 V. ∆ιαστάσεις 70Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 74.
Θάλαμος κατάψυξη
Θάλαµος κατάψυξη µε 1 ανοιγόµενη πόρτα. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του θαλάµου
(γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, κι
είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε πυκνότητα 42-45
κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 700 λίτρα και η δυνατότητα
ψύξης του είναι -18 -20 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1, και ο θάλαµος διαθέτει 3 σχάρες, µε δυνατότητα
τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο. Οι οδηγοί είναι αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό
τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής
λειτουργίας του κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης. Η
ισχύς του είναι 0,64KW - 230 V. ∆ιαστάσεις 70Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 75.
Χοάνη απαγωγής οσμών 300Χ120Χ50-30cm
Χοάνη απαγωγής οσµών τοίχου προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ τύπου AISI 304
18/8 πάχους 1 mm, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαθέτει ανοξείδωτα νεύρα κατά
µήκος της κάτω πλευράς για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα µέρη της κατασκευής που είναι
πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε τον χρήστη είναι από πατητή λαµαρίνα (διπλωμένη) για την αποφυγή
τραυματισμών.
Διαθέτει οδηγούς για την τοποθέτηση των φίλτρων και περιμετρικά διαθέτει λούκι παρακράτησης των λιπών και
οπή µε βρύση. ∆ιαστάσεις 300Χ120Χ50-30 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 76.
Κουζίνα αερίου με ηλεκτρικό φούρνο
Επιδαπέδια κουζίνα αερίου με φούρνο ηλεκτρικό με αντιστάσεις και 6 εστίες.
Διαστάσεις 1200Χ900Χ850mm και Ισχύς GAS 37,0KW / ELE 6,0KW.
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
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Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 77.
Σχαριέρα υγραερίου
Σχαριέρα υγραερίου µε ανοξείδωτη σχάρα βαρέως τύπου. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Λειτουργεί µε το νερό στο συρτάρι που εξυπηρετεί στην περισυλλογή του λίπους και στον πιο αποτελεσματικό
τρόπο ψησίματος. Η ισχύς της είναι 8 KW. Να προσαρμόζεται στην εστία υγραερίου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 78.
Φριτέζα ηλεκτρική
Φριτέζα ελληνικής κατασκευής. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι µε αποσπώμενο κάδο
- αφαιρείται το σύστημα µε τις αντιστάσεις για τον καλύτερο καθαρισμό της. Διαθέτει 2 χωριστούς κάδους
χωρητικότητας 7+7 λίτρα. Η ισχύς της είναι 7 KW. ∆ιαστάσεις 68Χ47Χ23 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Άρθρο ΕΚ 79.
Θάλαμος συντήρησης για αποθήκευση
Θάλαµος συντήρηση µε 2 ανοιγόµενες πόρτες. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του
θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και
υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε
πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 1.400 λίτρα
και η δυνατότητα ψύξης του είναι -1+10 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1, και ο θάλαµος διαθέτει 6
σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο. Οι οδηγοί είναι αφαιρούμενοι για
τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για τον
έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε βεβιασμένη
κυκλοφορία ψύξης µε στοιχείο µε αντιστάσεις εσωτερικά που το καθιστά κατάλληλο για την τοποθέτηση
κρεάτων. Η ισχύς του είναι 0,75 KW - 230 V. ∆ιαστάσεις 140Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 80.
Θάλαμος κατάψυξης για αποθήκευση
Θάλαµος κατάψυξη µε 2 ανοιγόµενες πόρτες. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα σατινέ AISI 304 18/8, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το εσωτερικό του
θαλάµου (γωνίες - πάτωµα) είναι κουρµπαριστό µε αποτέλεσµα να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και
υγιεινής, κι είναι συµβατή µε το πρότυπο HACCP. Με µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης εσωτερικά µε
πυκνότητα 42-45 κιλά/κυβ. µέτρο, για την αποφυγή απώλειας της ψύξης. Η χωρητικότητά του είναι 1.400 λίτρα
και η δυνατότητα ψύξης του είναι -18-20 C. Οι πόρτες είναι διαστάσεων GN 2/1 µε αντίσταση περιμετρικά της
πόρτας για την αποφυγή συσσώρευσης πάγου και ο θάλαµος διαθέτει 6 σχάρες, µε δυνατότητα τοποθέτησης
επιπλέον σχαρών εφόσον είναι αναγκαίο οδηγοί είναι αφαιρούμενοι για τον εύκολο καθαρισµό τους. Ο θάλαµος
διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κι
ενσωματωμένο ψυκτικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης. Η ισχύς του είναι 0,9
KW- 230 V. ∆ιαστάσεις 140Χ80Χ215 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο ΕΚ 81.
Πλυντήριο - στυπτήριο
Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κι είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα
φόρτωσής του είναι 18,3 κιλά, µε στροφές σουρώματος 1000 rpm, µε ηλεκτρική αντίσταση και μικροεπεξεργαστή.
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Είναι
ηλεκτροθερµαινόµενο, αυτόµατο, και διαθέτει computer πολλαπλών προγραμμάτων. Η ισχύς της
θέρμανσης του είναι 18 KW - 400 V και το άνοιγµα της πόρτας είναι 30 εκ. ∆ιαστάσεις 121Χ78Χ92 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
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Άρθρο ΕΚ 82.
Ταχυ-στεγνωτήριο ρεύματος
Είναι αυτόµατο και βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα φόρτωσης του είναι 17,5 κιλά και διαθέτει
µμικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερµαινόµενο µε σύστηµα reversing ( 2 μοτέρ αντίστροφη περιστροφή), µε
μεγάλο φίλτρο χνουδιών, σύστηµα εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευασμένο µε νέα οικολογική τεχνολογία
.Η ισχύς της θέρμανσης του είναι 18 KW-400 V και το άνοιγµα της πόρτας είναι 59 εκ. ∆ιαστάσεις 83Χ110Χ142
εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 83.
Σιδηρωτικός κύλινδρος
Το µήκος του κυλίνδρου είναι 100 εκ. και η διάµετρος του είναι 20 εκ. Είναι αυτόµατο, επαγγελματικού τύπου
µε ρυθμιστή τόσο της θερμοκρασίας όσο και της ταχύτητας. Η ταχύτητα του είναι 3,3 μέτρα/λεπτό και η ωριαία
παραγωγική του ικανότητα είναι 20 κιλά. ∆ιαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση. Η ισχύς του είναι 4,7 KW - 400 V.
∆ιαστάσεις 145Χ55Χ107 εκ.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….
Άρθρο ΕΚ 84.
Ηλεκτρική σκούπα.
σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησης
Χειροκίνητη
Ομαλή εκκίνηση
Θήκη εξαρτημάτων
Σύστημα αυτόματου καθαρισμού των φίλτρων και η αντιστατική λειτουργία.
Επιφάνεια εναπόθεσης εργαλείων
AntiStatic-ready
Βάση καλωδίου
Ροή αέρα : 3600 l/min
Υποπίεση : 230/23 mbar/kPa
Ισχύς Pmax : 1500 W
Τάση/Φάση/Συχνότητα : 230V/1Ph/50-60 Hz
Επίπεδο θορύβου : 57dB(A)
Χωρητικότητα κάδου: 45l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ : 506x476x655 mm
Βάρος χωρίς εξαρτήματα : 14kg
Καλώδιο :7, 5m
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………
Αριθμητικά: ………………………………….

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι
οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η
αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν
υποβληθεί σε βλάβη.
Να δοθούν με την παράδοση των ειδών τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά
διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. Να δοθεί
βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
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Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις
τεχνικές προδιαγραφές).
Επιθυμητή είναι η πιστοποίηση ISO 9001 : 2000
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Μέγαρα / /2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΑΡ.ΜΕΛ.:

16/2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
16REQ004674508
2016-06-29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)
Άρθρο ΗΕ 1.
Τηλεόραση42΄΄
Διαγώνιος 42΄΄. Τύπος LED/IPS Panel, Ανάλυση: FULL HD
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 2.
Τηλεόραση26΄΄
Διαγώνιος 26΄΄. Τύπος LED, Ανάλυση: FULL HD
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 3.
Ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης
τεχνολογίας, με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα
του μικροϋπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, μνήμες) να προέρχονται
από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ΄ αυτά και στα κιβώτια
όπου θα είναι συσκευασμένα.
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.
Επεξεργαστής: Intel Core i5 3.2GHz
Σκληρός δίσκος: >500GB SATA3 7200RPM
Μνήμη RAM:4GB DDR3
Λογισμικό: Windows 8.1 GR 64b
Τροφοδοτικό: 600W
Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες
Mouse: USB συμβατό optical wheel mouse
USB θύρες: 2 στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή και 4 στο πίσω μέρος
Κάρτα Ήχου: ON BOARD
Drivers: Να έχουν εγκατασταθεί όλοι οι drivers για τις συσκευές του συστήματος και να
παραδοθούν αντίγραφά τους.
Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 17΄΄ ανάλυσης τουλάχιστον 768χ1024 και άνω.
Εγγύηση: >=2 έτη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
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Άρθρο ΗΕ 4.
Πολυμηχάνημα - Εκτυπωτής
Πολυμηχάνημα-Φαξ 4σε 1 (Εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, FAX)
Ασπρόμαυρο laser A4 με Ethernet.
Εκτύπωση: μονόχρωμο Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης: Μονόχρωμο > 20 σελίδες / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 2.400χ600dpi
Διασύνδεση: Standard Full Speed USB 2.0 & δίκτυο 10/100 base-TX
Modem: >=14400 bps (G3)
Fax Broadcasting: ναι
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής: >20 αντίγραφα / λεπτό
Εγγύηση: 1 χρόνος
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, Α4): > 20 σελίδες Α4 / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: >= HQ1200
Διπλή όψη: ναι
Μνήμη: 32 ΜΒ
Εγγύηση: >= 1 έτος
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...

16REQ004674508 2016-06-29

Άρθρο ΗΕ 5.
Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 24 πλήκτρων – 3 γραμμών
Τύπος: Γραφείου, Οθόνη: Ασπρόμαυρη, Μνήμη: 24 θέσεις, Αναγνώριση κλήσης, Ανοιχτή Ακρόαση.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 6.
Κονσόλα ψηφιακής συσκευής (60 πλήκτρα)
Ψηφιακή κονσόλα 60 προγραμματιζόμενων πλήκτρων.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 7.
Απλή τηλεφωνική συσκευή με οθόνη
Τύπος: Γραφείου, Οθόνη: Ασπρόμαυρη.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 8.
Σύστημα Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης
Για την ενίσχυση της ασφάλειας του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ του Δήμου Μεγαρέων , κρίνεται αναγκαία η
προμήθεια αυτόνομων κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης.
Κάθε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα περιλαμβάνει συσκευές μετάδοσης εικόνας (κάμερες) με τις
απαιτούμενες καλωδιώσεις και τα τροφοδοτικά τους και έναν ψηφιακό καταγραφέα αντίστοιχων
εισόδων με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο. Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει:
1 ψηφιακό καταγραφέα 16 καναλιών
1 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 2TB
16 συσκευές μετάδοσης εικόνας (κάμερες)
2 τροφοδοτικά καμερών 12V
1 monitor παρακολούθησης 32”
Για την εγκατάσταση των παραπάνω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης θα απαιτηθούν:
Πεντακόσια (500) μέτρα καλωδίου mini RG59+2x0,50
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Διακόσια (200) μέτρα πλαστικού σωλήνα Φ16 mm
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Ψηφιακός καταγραφέας 16 καναλιών

Κατάλληλος για σύνδεση HD καμερών.
Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι και HD 1080p (1920×1080)real time.
Έξοδοι HDMI και VGA με υποστήριξη ανάλυσης1920x1080.
Υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο μέχρι και 4 ΤΒ.
USB θύρες για χρήση mouse ή USB backup device.
Θύρα RS-485 για χειρισμό speed domes και συστημάτων PTZ.
Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι και 16 καναλιών video.
Υποστήριξη αμφίδρομης μετάδοσης ήχου.
Θύρα δικτύου
Συσκευή μετάδοσης εικόνας (κάμερα) εσωτερικές
•
Κάμερα HD-SDI 1080p, εσωτερικού χώρου με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal)
2.8~12mm DC auto iris, αισθητήριο 1/3” ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων , υπέρυθρο
φωτισμό με δυνατότητα επιλογής 1080p ή 720p, ευαισθησία 0 Lux με ρύθμιση φακού σε 4
κατευθύνσεις
Συσκευή μετάδοσης εικόνας (κάμερα) εξωτερικές
•
Κάμερα HD-SDI 1080p, εξωτερικού χώρου με φακό μεταβλητής εστίασης
(varifocal) 2.8~12mm DC auto iris, αισθητήριο 1/3” ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων
υπέρυθρο φωτισμό με δυνατότητα επιλογής 1080p ή 720p, ευαισθησία 0 Lux , ενσωματωμένη
βάση στήριξης με εσωτερική όδευση καλωδίων και ρύθμιση σε 3 κατευθύνσεις.
Σκληρός δίσκος
Σκληρός δίσκος 2 TB•
Ταχύτητα περιστροφής: 7.200 rpm
Μνήμη buffer: 32 MB
Σύνδεση: SATA
Τροφοδοτικό καμερών
Τροφοδοτικό καμερών 12V
•Έξοδος: 12V / 10A
Καλωδιώσεις
Καλώδιο κάμερας: mini RG59 ομοαξωνικό 75Ω
Καλώδιο τροφοδοσίας: 2x0,50mm
2 κόκκινου & μαύρου χρώμα
Εξωτερική επένδυση: ΝΑΙ (ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίου)
Πλαστικός σωλήνας
Σωλήνας διέλευσης καλωδίων από PVC τύπου HELIFLEX ή SiBi εύκαμπτος ή άκαμπτος (ανάλογα με
την εγκατάσταση) διατομής Φ16mm.
Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τα Κλειστά
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Κυκλώματα Τηλεόρασης στους τέσσερις χώρους που αναφέρονται στην μελέτη και στις θέσεις
που θα υποδειχθούν πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες .
Ακόμα ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους αρμόδιους Υπαλλήλους που θα του
υποδειχθούν έτσι ώστε να χειρίζονται τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ

1

Ψηφιακός καταγραφέας 16
καναλιών

1

τεμ

2

Συσκευή μετάδοσης εικόνας
(κάμερα) εσωτερικές

10

τεμ

3

Συσκευή μετάδοσης εικόνας
(κάμερα) εξωτερικές

6

τεμ

4

Σκληρός δίσκος 2 TB

1

τεμ

5

Τροφοδοτικό καμερών 12V

2

τεμ

6

Καλώδιο mini RG59+2x0,50

500

m

7

Πλαστικός σωλήνας Φ16mm

200

m

8

Monitor παρακολούθησης 32”

1

τεμ

9 Υπηρεσίες εγκατάστασης,
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(Τιμή συστήματος).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 9.
Οθόνη υπολογιστή
21.5 in, LED, Μέγ. Ανάλυση: 1920χ1080, Χρόνος απόκρισης: 5ms, Αντίθεση: 10000000:1,
Συνδέσεις: DVI / VGA.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 10.
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Τύπος μηχανήματος: Mono Laser Πολυλειτουργικό
Διαθέσιμο βασικές λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση.
Ταχύτητα εκτύπωσης – αντιγραφής: >30 (Α4) σελίδες το λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: 600χ600 dpi, 1200χ600 dpi (Ενισχυμένη)
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη
(Τιμή ανά τεμάχιο).
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
Άρθρο ΗΕ 11.
Οργανωτής καλωδίων
Οργανωτής διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων κλειστού τύπου.
(Τιμή ανά τεμάχιο).
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ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ……………………...
Αριθμητικά: ……………………...
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους
χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή,
δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον
κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή
αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποβληθεί σε βλάβη.
Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές).

Μέγαρα / /2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………………
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ΑΡ.ΜΕΛ.: 16/2016
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.610,24 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι o ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ. Αφορά την
προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηροκομείου Μεγάρων.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.
τ.Α19/1995).
της απόφασης 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3731/08 άρθρο 20 παρ. 9.
του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08082014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του
άρθρου 158 και του άρθρου 209.
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/25-9-2002 τεύχος Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις»
Του N.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
Του Π. Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Τον Ν. 4320/2015 (Α' 29), το άρθρο 37 του οποίου τροποποιεί διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α' 160)
Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.
Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
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Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασ.
Εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις»
Της υπ’ αριθμ. Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688/Β/26.03.2013) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’) «Εξαίρεση από την
ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)».
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Α ρ θ ρ ο 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
4. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
5. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου
7. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους
που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Δαπάνη δημοσίευσης
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του
Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύμβαση
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του
αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Με την αποστολή της ανακοίνωσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά
όπως ορίζονται στην διακήρυξη.
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην
προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο
συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93.
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Α ρ θ ρ ο 7ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Μεγαρέων από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του
άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον
προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.
Οι τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο
(είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η
οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Οι Προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα
πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.δ εδάφιο 1 έως και 12 του άρθρου 26
της Υ.Α. της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
Μετά την παραλαβή των ειδών τίθεται σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 13
της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων.
Άρθρο 9ο.
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία των ειδών του «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ»
ορίζεται σε είκοσι ημερολογιακές (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
27 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί του προϋπολογισμού της ανάθεσης.
Μετά από 20 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (Παραγ. 1, του άρθρου 27, της
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Μεγαρέων.
Άρθρο 11ο.
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός
είκοσι ημερολογιακών (20) ημερών.
Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 29
του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 12ο.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται
σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Α ρ θ ρ ο 13ο
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών υπολογίζεται μετά την οριστική παραλαβή θα καθορισθεί με
την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 14ο.
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Α ρ θ ρ ο 15ο
Έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 1
& 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι
κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Α ρ θ ρ ο 16ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του 2016-06-29
υπό προμήθεια είδους δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
16REQ004674508
ή εμφανίζει ελαττώματα η κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17ο.
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 40
του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 18ο.
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή
Ολόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στους προμηθευτές μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη σύμβασή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου
και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:
-τιμολόγιο
-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
-φορολογική ενημερότητα
-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Μεγάρων,
εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του
ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 και εγκριθεί η σχετική διαδικασία από τον φορέα
χρηματοδότησης.
Α ρ θ ρ ο 19ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενεργείας του διαγωνισμού.

Α ρ θ ρ ο 20ο
Παραλαβή Υλικών
Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και τo άρθρο 26 ν. 4024/2011.
Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει:
Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο
Με ποσοτικό έλεγχο των επι μέρους μερών
Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο
Για τις συσκευές του εξοπλισμού που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από διεθνώς
αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης.
Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα μηχανήματα πληρούν τους συμβατικούς
τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς
του αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από
τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.
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Άρθρο 21ο.
Συνεννόηση – Αλληλογραφία – Προέγκριση
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται
στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και στην τεχνική
16REQ004674508
2016-06-29
προσφορά του προμηθευτή.
Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, συσκευών
και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την τελική παραγγελία, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για
έγκριση στον Δήμο κατάσταση - κατάλογο που να περιλαμβάνει τον Εξοπλισμό (βασικό εξοπλισμό και όλα τα
συνοδευτικά αυτού) που θα παραγγελθεί, η οποία θα συνοδεύεται από τις τεχνικές περιγραφές εκάστου, τα
αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα (prospectus κλπ), διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων κλπ., τεχνικά
στοιχεία του κατασκευαστή τους, πιστοποιητικά CE και λοιπά Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας ώστε να
αποδεικνύεται ότι τα προς παραγγελία είδη συμφωνούν με την υποβληθείσα από αυτόν προσφορά καθώς και
με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, η
οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, αφενός και του προμηθευτή αφετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών
ή προβολή διαφωνιών είτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε
είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.
Άρθρο 22ο.
Περιεχόμενο των Τιμών
Στην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια,
μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του.
Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και υλικών
όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη του αναδόχου ή προκειμένου για αυτά που
εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλο Ελληνικό λιμάνι και οι δαπάνες εκτελωνισμού
περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών δασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι
δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι των χώρων εγκατάστασης και θέσης σε κανονική και απρόσκοπτη
λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές.
Άρθρο 23ο.
Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικού Φακέλου Προσφοράς Εξοπλισμού
Πλέον του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και του Φακέλου της Οικονομικής
Προσφοράς, απαιτείται και η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου (φακέλου Τεχνικής προσφοράς), όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Προσφορές Διαγωνιζόμενων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν Τεχνικό Φάκελο (καθώς και επίσης
και η μη συμμόρφωση Τεχνικών Φακέλων υποψηφίων με τα περιγραφόμενα παρακάτω),
καθίστανται μη αποδεκτές και απορρίπτονται:
Ι. Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού :
1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, με αύξοντα κωδικό είδους ανάλογα με την
ομάδα αυτού, όπως εμφανίζονται στο τεύχος της Μελέτης – Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. Ο
κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
(α) Κωδικός είδους, σύμφωνα με τη Μελέτη
(β) Περιγραφή είδους σε αντιστοιχία με τη Μελέτη
(γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη
(δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής
(ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού
(στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά :
(1) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνται
λεπτομερώς και με σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (με
παραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής).
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(2) Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού (βασική μονάδα, λογισμικό,
δυνατότητες, εξαρτήματα), δηλ. όπως τελικά θα παραδοθεί.
(3) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους του
κατασκευαστικού οίκου.
(4) Πιστοποιητικό CE Mark, όπου απαιτείται
ΙΙ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) να είναι απόλυτα καινούργιος.
(β) να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των
προδιαγραφών της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 2 / 6 /2016
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Μέγαρα 2 /6/2016
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Χ.Τουμπανιάρης

Ε.Τσάκωνα

Μέγαρα 2/6/2016
Ο Διευθυντής

Ε.Ρούσσης
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