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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτ: 2457 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Λ) 

Γαριτσίου & Λευκίππου  

Τηλ 2410 661727 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Ημερομηνία Έναρξης 

Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία και 

Ώρα Υποβολής Προσφορών 

Στα γραφεία της 

ΔΗΚΕΛ, Γαριτσίου και 

Λευκίππου στην 

περιοχή Αβέρωφ 

(Ροδοπούλειο) στον 1ο 

Όροφο 

dikel2004@gmail.com   

 

 

4/12/2017 8/12/2017 

 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου 

Ν.4412/2016  όπως ισχύει και το πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης με 

ΑΠ 2445/29.11.2017: 

Η ΔΗΚΕΛ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 

«Οικιακού Εξοπλισμού», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και την  

Τεχνική Περιγραφή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο 



  
   

 

υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψήφιων προς 

μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο -Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - (Αρ. Σύμβασης GR0C01/2017/0000000129/00). 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Προμήθεια Οικιακού  Εξοπλισμού 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

Χωρίς ΦΠΑ 

14.938,71 € 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

Με  ΦΠΑ  24% 

18.524,00 € 

KAE 14.09.00.003 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

 ΑΔΑ : ΩΥ9ΒΟΛ5Ξ-Ν52 

CPV 39220000-0 

Υποβολή προσφορών Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών και όχι μέρος αυτών, άλλως απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  είτε εντός καλά κλειστού φακέλου 

στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση dikel2004@gmail.com  και πρέπει να περιέχουν τα 

εξής:  

1. Την Τεχνική Περιγραφή  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη. 

2. Την Οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη.  



  
   

 

Τεχνική Περιγραφή Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από 

οικονομική άποψη βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων 

ειδών. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 

να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016). 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της 

Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών 

/Αποσφράγιση 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές, το 

αργότερο μέχρι την 8/12/2017 ημέρα Παρασκευή . Η Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 



  
   

 

προσφορών  πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής   H εξόφληση του αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών 

από την κατάθεση του νόμιμου φορολογικού παραστατικού και 

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας  εφόσον έχουν 

ολοκληρωθεί οι νόμιμες διαδικασίες.  

Ματαίωση      Η ΔΗΚΕΛ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 

ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 

και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, 

χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

Παράδοση  Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, θα γίνει από την 

Επιτροπή Παραλαβής , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 

4412/2016. Οι παραδόσεις των ειδών θα  γίνουν τμηματικά  στα 

γραφεία της ΔΗΚΕΛ και η διεύθυνση θα οριστικοποιηθεί κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες / 

Δημοσιοποίηση / 

παραλαβή της παρούσας 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο 

τηλ. 2410661727  ή να αναζητήσετε  την σχετική ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων : http://www.larissa-dimos.gr. 

Όνομα Υπεύθυνου: Φεγγίτη Αλεξία 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Μπαμπαλής 



  
   

 

Τεχνική  Περιγραφή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 Το αντικείμενο της προμήθειας είναι : «Οικιακός Εξοπλισμός » στο πλαίσιο 

υλοποίησης της σύμβασης συνεργασίας με την ‘Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Οι ελάχιστες  προδιαγραφές που απαιτούνται είναι :  

 

Περιγραφή ειδών Ελάχιστες προδιαγραφές 

Ενδεικτική 

Τιμή 

μονάδας 

Ποσότητα 

Κατσαρόλα μικρή 

Διάμετρος 24cm/Κλασική κατσαρόλα με 

θερμομονωτικά χερούλια, κατάλληλη για μάτι 

κουζίνας, κεραμική εστία αλλά και για γκάζι 

10,00 € 70 

Κατσαρόλα μεσαία 

Διάμετρος 26cm/Κλασική κατσαρόλα με 

θερμομονωτικά χερούλια, κατάλληλη για μάτι 

κουζίνας, κεραμική εστία αλλά και για γκάζι 

15,00 € 70 

Κατσαρόλα μεγάλη 

Διάμετρος 28cm/Κλασική κατσαρόλα με 

θερμομονωτικά χερούλια, κατάλληλη για μάτι 

κουζίνας, κεραμική εστία αλλά και για γκάζι 

20,00 € 70 

Τηγάνι μεγάλο Τηγάνι διαμέτρου τουλάχιστον 28cm 15,00 € 70 

Ταψί Αλουμινίου με διάσταση 38 x 42 cm 10,00 € 70 

Στεγνωτήρας πιάτων Μεγάλο με θήκη μαχαιροπίρουνων 10,00 € 71 

Θήκη για μαχαιροπίρουνα 

συρταριού 
Πλαστική 10,00 € 70 

Σουρωτήρι τσαγιού Πλαστικό ή μεταλλικό 1,00 € 70 

Μπρίκι μεγάλο Τουλάχιστον 600ml 5,00 € 71 

Κουτάλα βαθιά INOX 1,00 € 70 

Πιρούνα INOX 1,00 € 70 

Σπάτουλα INOX 1,00 € 70 



  
   

 

Τρυπητή κουτάλα INOX 1,00 € 70 

Κουτάλα σάλτσας INOX 1,00 € 70 

Μαχαίρι κουζίνας μεγάλο Τουλάχιστον 20cm 3,00 € 70 

Σαλατιέρα Πορσελάνη 5,00 € 70 

Πιατέλα Πορσελάνη 5,00 € 70 

Πετσέτες κουζίνας Διάσταση 30cm x 50cm 5,00 € 210 

Σουρωτήρι ζυμαρικών Πλαστικό 2,00 € 70 

Απλώστρα ρούχων Τρίφυλλη μεταλλική 15,00 € 70 

Κάδος σκουπιδιών κουζίνας Τουλάχιστον 40lt 10,00 € 72 

Σιδερώστρα Μεταλλική 20,00 € 70 

Σκουπάκι τουαλέτας Κλειστό πιγκάλ με θήκη πλαστικού 10,00 € 72 

Λεκάνη ρούχων Πλαστική, διαμέτρου τουλάχιστον 50cm 5,00 € 70 

Κάδος σκουπιδιών τουαλέτας Κάδος πεντάλ μπάνιου 5lt 5,00 € 73 

Κουβάς σφουγγαρίσματος Πλαστικός κουβάς με στίφτη 5,00 € 72 

Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας Πλαστικό 5,00 € 74 

Σκούπα 
 

3,00 € 72 

Σφουγγαρίστρα 
 

3,00 € 72 

Φαράσι Πλαστικό με λάστιχο 1,00 € 72 

Πιρούνια Από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλο 0,50 € 350 

Κουτάλια Από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλο 0,50 € 350 

Μαχαίρια Με πλαστική λαβή 0,50 € 350 

Κουταλάκια Από ανοξείδωτο ατσάλι 0,50 € 350 

Ποτήρια νερού Γυάλινα τουλάχιστον 200ml 1,00 € 350 

Κούπες καφέ 
Τουλάχιστον 200ml με χερούλι πολλών 

χρήσεων 
1,00 € 350 

Πιάτα φαγητού ρηχά Πορσελάνη τουλάχιστον 25cm 3,00 € 350 

Πιάτα φαγητού βαθιά Πορσελάνη τουλάχιστον 25cm 3,00 € 350 



  
   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

 

ΕΙΔΟΣ Αριθμός τεμαχίων Τιμή μονάδος ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Α ξ ί α  χ ω ρ ί ς  Φ Π Α  ( € ) 

 

   
 

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α.  24% 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 

 

 


