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Ε ΛΛ ΗΝΙ Κ Η ΔΗΜΟ Κ ΡΑ ΤΙ Α
ΔΗΜΟ Σ ΚΑ Ρ ΔΙ ΤΣΑ Σ
Δ/ ΝΣΗ ΠΡ Ο Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΙ ΣΜΟ Υ
ΠΛ ΗΡ Ο ΦΟ ΡΙ Κ ΗΣ & ΔΙΑ ΦΑ ΝΕ Ι Α Σ
Κ ΑΡ ΔΙ ΤΣΑ 28 - 0 3- 20 16

Προ μή θεια οικιακο ύ εξο πλισμ ο ύ στο υς
ω φελο ύμ ενο υς το υ προ γράμ μ ατο ς «Στέγαση και
Ε πανένταξη »
ΑΡ Ι Θ ΜΟ Σ ΤΕ Χ ΝΙ Κ ΗΣ ΕΚ ΘΕ ΣΗΣ : 48 67
KA : 70.03-7425.0008
Σ ΥΝΟ Λ Ι Κ Ο Σ
4. 54 4 ,6 0 €
ΠΡΟ ΫΠΟ Λ Ο ΓΙ Σ ΜΟ Σ :
ΠΟ Σ Ο ΤΕ ΧΝΙ Κ ΗΣ
4 .5 44 , 60 €
ΕΚ Θ ΕΣ ΗΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω :
Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού στους ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγαση
και Επανένταξη» ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 23%): 4.544,60 €
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια οικιακού εξοπλισμού
για τους ωφελούμενους του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που
χρηματοδοτείται 100% από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Αναφορικά με το Σχέδιο Υλοποίησης, προβλέπεται: Η προμήθεια οικιακού εξοπλισμού
με συνολικό κόστος 4.544,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με πίστωση που
υπάρχει στον Προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου με Κ.Α. 70.03-7425.0008 με τίτλο
«Πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» - Δαπάνες οικοσυσκευών, βασικών αναγκών
ένδυσης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας»
Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός των ειδών και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών
χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
Η ψήφιση της πίστωσης, θα γίνει μέσα στο οικονομικό έτος 2016.
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα
νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να
μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου,
φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα
για την ασφάλεια των ηλεκτρικών ειδών και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις
ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.
Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από
εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , καθώς
και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.
Οι προς προμήθεια ηλεκτρικές συσκευές και τα σκεύη μαγειρικής, θα είναι καινούργιες,
πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Θα είναι
συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους και αλλοίωση
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης,
επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και τεχνικής
υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή σήμανση και
πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η
εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.
Τα σκεύη μαγειρικής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποίηση ISO.
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ΟΜΑΔΕΣ Α+Β+Γ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ :

1
2
3
4
5
6
7

Κουζίνα ηλεκτρική ενεργειακής απόδοσης Α, με τέσσερις (4) εστίες, χωρητικότητα φούρνου έως 71 L με
δύο (2) αντιστάσεις πάνω και κάτω, αέρα και γκριλ, σταθεροί διακόπτες, με συρτάρι αποθήκευσης και
με αξεσουάρ σχάρα και ένα (1) βαθύ ταψί, ευρωπαϊκής κατασκευής.
Ψυγείο ηλεκτρικής ενεργειακής απόδοσης Α+, δίπορτο, έως 1,55 εκ ύψος, αυτόματη απόψυξη, αλλαγή
πόρτας δεξιά-αριστερά επιθυμητή, ευρωπαϊκής κατασκευής.
Πλυντήριο ρούχων απόδοσης Α+, χωρητικότητας 5 kgr Σύστημα Αντιπλημμυρικής προστασίας,
ασφάλεια πόρτας, επιλογή ποικίλων προγραμμάτων (ευαίσθητα/μεταξωτά, ανάμεικτα, μάλλινα/ πλύσιμο
στο χέρι κλπ), ευρωπαϊκής κατασκευής.
Σκούπα ηλεκτρική οικιακής χρήσης, έως 2400 watt, με 2 εξαρτήματα ενσωματωμένα στο κέλυφος,
πέλμα διπλής χρήσεως, μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας, ακτίνα δράσης 8μ., αυτόματο τύλιγμα
καλωδίου, με ρύθμιση ισχύος.
Ατμοσίδερο μέγιστης ισχύος 2400 Watt, ποσότητα ατμού έως 40 gr/min, βολή ατμού (g/min) έως 60-80
gr, με αντικολλητική πλάκα πέλματος, μήκος καλωδίου 2,5 m
Μίξερ κοπής multi οικιακής χρήσης, τουλάχιστον 500 watt, με διπλό μαχαίρι κοπής, χωρητικότητας
τουλάχιστον 500 ml.
Τοστιέρα οικιακής χρήσης, 4 θέσεων, ισχύος έως 1800 watt, με αντικολλητικές, αποσπώμενες πλάκες
και ρύθμιση θερμοκρασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ :

Θερμοπομπός ισχύος 2000W, 2 ρυθμίσεις ισχύος, θερμαντικό στοιχείο από αλουμίνιο τύπου X-Shape,
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου, προστασία από υπερθέρμανση, επιδαπέδια τοποθέτηση και
1 ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ :
Κατσαρόλα διαμέτρου 28 εκ, χωρητικότητας 8 lt, από ανοξείδωτο υλικό 18/10, κατάλληλη για εστίες ηλεκτρικές,
1 κεραμικές και γκαζιού και για το πλυντήριο πιάτων
2 Τηγάνι 26 εκ αλουμινίου αντικολλητικό
3 Τρίφτης ανοξείδωτος, τετράπλευρος
4 Κουτάλι ανοξείδωτο 18/10, 2,5 mm
5 Πηρούνι ανοξείδωτο 18/10, 2,5 mm
6 Μαχαίρι ανοξείδωτο 18/10, 2,5 mm
Σετ πιάτων που αποτελείται από 6 ρηχά πιάτα φαγητού, 6 βαθιά και 6 φρούτου, πορσελάνης ή άλλου υλικού, σε
7 διάφορα χρώματα, κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων
8 Κουτάλα κουζίνας ανοξείδωτη από ανοξείδωτο χάλυβα
9 Σπάτουλα διάτρητη ανοξείδωτη,.
Ποτήρι νερού από ανθεκτικό γυαλί, στοιβαζόμενα, ανθεκτικά στο πλύσιμο σε βιομηχανικό πλυντήριο πιάτων,
10 χωρητικότητας 300 ml

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α' : ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39710000-2
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1
2
3
4

Κουζίνα ηλεκτρική
Ψυγείο δίπορτο
Πλυντήριο ρούχων
Σκούπα ηλεκτρική
Ατμοσίδερο
5
6 Μίξερ κοπής multi
7 Τοστιέρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΤΕΜΑΧΙΟ

220,00

6

1.320,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

240,00

5

1.200,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

250,00

4

1.000,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

90,00

2

180,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

35,00

3

105,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

25,00

3

75,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

50,00

2

100,00
3.980,00

ΟΜΑΔΑ Β' : ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39715240-1
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1 Θερμοπομπός
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΤΕΜΑΧΙΟ

110,00

4

440,00
440,00

3
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΡΙΚΗΣ , CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39220000-0
Α/Α

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

1

Κατσαρόλα 26 εκ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00

1

45,00

2

Τηγάνι 24 εκ

ΤΕΜΑΧΙΟ

18,00

1

18,00

3

Τρίφτης inox

ΤΕΜΑΧΙΟ

7,00

1

7,00

4

Κουτάλι

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,85

6

5,10

5

Πηρούνι

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,85

6

5,10

6

Μαχαίρι

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,55

6

9,30

7

Σετ πιάτων φαγητού

ΤΕΜΑΧΙΟ

20,00

1

20,00

8

Κουτάλα κουζίνας inox

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

1

5,00

9

Σπάτουλα διάτρητη inox

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

1

5,00

10

Ποτήρι νερού

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,85

6

5,10

ΣΥΝΟΛΟ

124,60

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ανά ωφελούμενη οικογένεια
Α.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ προμήθειας ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
της ωφελούμενης οικογένειας/μονάδας :

1

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μία ωφελούμενη
οικογένεια με έναν γονέα και ένα ανήλικο τέκνο, Γ.Ε. :
κουζίνα ηλεκτρική, πλυντήριο ρούχων, σκούπα
ηλεκτρική, ατμοσίδερο, τοστιέρα, μίξερ κοπής multi
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μία ωφελούμενη
οικογένεια με έναν γονέα και ένα ανήλικο τέκνο, Κ.Μ. :
κουζίνα ηλεκτρική, ψυγείο, θερμοπομπός
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μια ωφελούμενη,
Γ.Α. : κουζίνα ηλεκτρική, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων,
θερμοπομπός (2 τμχ), ατμοσίδερο, μίξερ κοπής multi,
τα σκεύη μαγειρικής της ομάδας Γ'
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για ένα ωφελούμενο,
Μ.Β. : κουζίνα ηλεκτρική, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων,
σκούπα ηλεκτρική, ατμοσίδερο, τοστιέρα, μίξερ κοπής
multi
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μία ωφελούμενη
οικογένεια 2 συζύγους, Τ.Σ.Χ. : κουζίνα ηλεκτρική,
ψυγείο
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μία ωφελούμενη
οικογένεια 2 συζύγους, Ν.Κ.Τ.Α. : κουζίνα ηλεκτρική,
ψυγείο, πλυντήριο ρούχων
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για μία ωφελούμενη
οικογένεια 2 συζύγους, Μ.Δ.Ρ. : θερμοπομπός
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ (€)
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ + Φ.Π.Α. 23% (€)

2
3

4

5
6
7

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (€)

220+250+90=670

220+240+110=570
220+240+250+2x110+3
5+25+124,60=1.114,60
220+240+250+90+35+5
0+25=910
220+240=460
220+240+250=710
110

4.544,60
3.694,80+ 849,80
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων,
θα ανατεθεί από το Δήμο Καρδίτσας, η προμήθεια οικιακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της
κάθε ωφελούμενης οικογένειας, στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συγγραφή των ειδών.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Οι διατάξεις της αποφ. 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ., το Π.Δ. 323/87 όπως τροποποιήθηκαν
μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης καθώς και ο Ν.
3463/2006.
Άρθρο 3ο:
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ανά ομάδα. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει, μετά από την έκπτωση που θα προσφέρουν οι
υποψήφιοι ανάδοχοι, επί του συνόλου του προϋπολογισμού ανά ομάδα.
Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή
ίση προς το 5% του καθαρού ποσού της σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα
επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Δεν είναι υποχρεωτική η εκταμίευση όλου του ποσού της σύμβασης, η οποία θα ισχύει για
30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 4ο : Παράδοση - Παραλαβή προϊόντων
Τα είδη, θα παραδοθούν από τον προμηθευτή στην κατοικία των ωφελουμένων, χωρίς άλλη
οικονομική επιβάρυνση, με παρόντες τους ίδιους και εκπρόσωπο της Δ/νσης Κοινωνικών
Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί ξεχωριστά για
κάθε ωφελούμενη οικογένεια, στο όνομα του Δήμου Καρδίτσας με την υποσημείωση, επί του
τιμολογίου, του ονοματεπωνύμου της ωφελούμενης οικογένειας και της ονομασίας του
προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Στο τιμολόγιο θα αναφέρεται η
συμφωνημένη αξία των ειδών αυτών, το ΦΠΑ και τέλος η συνολική πληρωτέα αξία.
Άρθρο 5ο :
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις - φόροι.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής με
όλα τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Πληροφορικής
& Διαφάνειας
ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

Συντάχθηκε
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού

ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

