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Ηράκλειο, 06/04/2021 

Αρ. Πρωτ: 12639 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  

8769/18-05-2017 

8747/15-05-2017 

8675/03-05-2017 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια  

Οικιακού Εξοπλισμού  

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας 

καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των 

παρακάτω ειδών οικιακού εξοπλισμού: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ Ανοικτήρι πολλαπλών χρήσεων INOX 17 

2 ΑΠΛΩΣΤΡΑ Τρίφυλλη, 18 μ.  20 

3 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ Χωρητικότητας τουλάχιστον 720 ml, με καπάκι 20 

4 ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟ Χωρητικότητας τουλάχιστον 370 ml, με καπάκι 20 

5 

ΘΗΚΗ ΓΙΑ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 
ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

Πλαστικό 
14 

6 ΚΑΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Κάδος κουζίνας μεγάλος, 70 lt.  15 

7 ΚΑΔΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Κάδος-Πεντάλ Μπάνιου 5Lt 15 

8 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 

Διάμετρος 28 εκ / Κλασσικη κατσαρόλα με θερμομονωτικά χερούλια, 
κατάλληλη για μάτι κουζίνας, κεραμική εστία, αλλά και για γκάζι. 20 

9 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΜΕΣΑΙΑ 

Διάμετρος 26 εκ / Κλασσικη κατσαρόλα με θερμομονωτικά χερούλια, 
κατάλληλη για μάτι κουζίνας, κεραμική εστία, αλλά και για γκάζι. 20 

10 ΚΟΝΤΑΡΙ Πλαστικό, 130 εκ.  36 

11 
ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Πλαστικός κομπλέ 17 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

12 ΚΟΥΠΑ Όγκος 35 cl ή μεγαλύτερη με χερούλι, πολλών χρήσεων 70 

13 ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΙΑ ΙΝΟΧ, τουλάχιστον 30 cm 20 

14 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΑΛΤΣΑΣ ΙΝΟΧ, τουλάχιστον 30 cm 15 

15 ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ ΙΝΟΧ, τουλάχιστον 30 cm 15 

16 
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ 
ΓΛΥΚΟΥ 

ΙΝΟΧ 54 

17 ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ 54 

18 
ΛΕΚΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Πλαστική, διαμέτρου τουλάχιστον 33εκ. 17 

19 ΛΕΚΑΝΗ ΡΟΥΧΩΝ Πλαστική, διαμέτρου τουλάχιστον 52εκ. 17 

20 ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ Κεραμική 23εκ 20 

21 ΠΙΑΤΕΛΑ Πιατέλα λευκή 30 εκ 10 

22 ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ Μαχαίρι φαγητού με πλαστική λαβή  90 

23 ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΩΜΙΟΥ Μαxαίρι ψωμιού τουλάχιστον 16cm 17 

24 ΜΠΡΙΚΙ 
660 ml, inox, αντικολλητικό. Θερμομονωτικό χερούλι, Κατάλληλο για 
ηλεκτρικές εστίες και υγραερίου 20 

25 
ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ 
ΦΑΓΗΤΟΥ  

Πορσελάνη 22cm 60 

26 ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ, τουλάχιστον 30 cm 15 

27 
ΠΗΡΟΥΝΙ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΙΝΟΧ 54 

28 
ΠΙΑΤΑ ΜΙΚΡΑ 
(ΦΡΟΥΤΟΥ) 

Πορσελάνη 19cm 60 

29 
ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΑ ΡΗΧΑ 

Πορσελάνη 27cm 60 

30 ΠΙΓΚΑΛ 
Ανοικτό ή κλειστό  πιγκάλ με θήκη. Ύψος 40 εκατοστά, διάμετρος 15 
εκατοστά 15 

31 ΠΟΤΗΡΙΑ Γυάλινα όγκος 36cl ή μεγαλύτερα (11*6=66 τμχ.) 11/6αδες 

32 ΣΕΙΚΕΡ Σέικερ φραπέ πλαστικό 10 

33 
ΠΕΤΣΕΤΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Πετσέτα 30*50cm Αιγύπτου βαμβακερό 100% 
  20 

34 ΣΚΟΥΠΑ Οικιακή, βιδωτή, πλαστική  20 

35 
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 

Πλαστικό ή Inox, 28εκ.  20 

36 
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 
ΤΣΑΓΙΟΥ 

Πλαστικό 14cm με Πλαστική ή Μεταλλική Σίτα 20 

37 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΝΟΧ, τουλάχιστον 30 cm 15 

38 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΞΥΛΙΝΗ Ξύλινη για μαγείρεμα, 30 cm 12 

39 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ Γυάλινο, στρογγυλό 17 

40 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ 
ΠΙΑΤΩΝ 

Μεγάλος με θήκη για μαχαιροπίρουνα 20 

41 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Οικιακή, βιδωτή, πλαστική  20 

42 ΤΗΓΑΝΙ Τηγάνι αντικολλητικό διαμέτρου τουλάχιστον 28cm 20 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

43 ΤΡΙΦΤΗΣ ΙΝΟΧ, τετράπλευρος 8Χ6Χ17 εκ. 15 

44 ΦΑΡΑΣΙ Πλαστικό με λάστιχο 17 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.700,00 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν υπάρχει 

περιορισμός στο ύψος των τιμών ανά είδος. 

 Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές των 

προϊόντων.  

 Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά στον τόπο που θα 

υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

 

4. Τρόπος πληρωμής: 
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την παράδοση, μεταφορά και την έκδοση βεβαίωσης της 
αρμόδιας επιτροπής ότι παραλήφθηκαν καλώς,  με εντολή  πληρωμής που θα εκδοθεί με βάση το 
τιμολόγιο του αναδόχου. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

 

5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε 

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 

πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για 

να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

mailto:info@ploigos-ea.gr
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 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ό,τι 

προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους 

της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική 

νομοθεσία. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

6. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, ώρα  14.00, Λ. 62 

Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία 

θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή 

πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 
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Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207. 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά προμήθειας «Οικιακού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες 

του προγράμματος «ESTIA 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 

και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr

