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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρακάτω Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές αφορά την προμήθεια κουβερτών, σετ          

σεντονιών και σετ πετσετών για τις ανάγκες του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, που θα                  

δημιουργηθεί για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ’ αριθ. 

2019ΣΕ 75020003 έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για 

την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε». Η κατάθεση προσφορών θα είναι για το σύνολο των ειδών 

που ζητούνται. Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια και        

αμεταχείριστα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, με υλικά μη τοξικά και να πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Διευκρινίζεται ότι για όσα δεν               

καθορίζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν τα οριζόμενα από τα 

διεθνή πρότυπα, τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά τόσο με την ποιότητα των υλικών 

όσο και για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο οικονομικός φορέας, πρέπει να 

προσκομίσει δείγμα όλων των προσφερόμενων ειδών.  

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού                        

Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής, όπου θα δημιουργηθεί το Εθνικό                   

Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την          

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31-05-2021. 

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην   

κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, αφότου ειδοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής. 
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               Ημερομηνία:..................... 

Για την εταιρεία 

              Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

            ………………………………. 

 

Σετ σεντόνια 

CPV: 39512100-5 

40 Τεμάχια Διάσταση μονό:  Πανωσέντονο + κατωσέντονο  1.60 X 2.70 cm 

Μαξιλαροθήκη: 55 X 75 cm  

Σύνθεση: Βαμβάκι 100 % ή με σύμμεικτο π.χ 60% - 40% κτλ  

Χρώμα :  Λευκό 

Κουβέρτες 

CPV: 39511100-8 

30 Τεμάχια Διάσταση μονή βελουτέ: 1.60 X 2.20cm 

Σύνθεση : Polyester 100% 

Χρώμα : Γκρι 

Σετ πετσέτες 

CPV: 39514100-9 

40 Τεμάχια Διάσταση : Προσώπου 50 X 90 cm 

Διάσταση : Σώματος 0,70 X 1.40 cm 

Διάσταση : Χεριών 30 Χ 0,50 cm 

Σύνθεση : Βαμβάκι 100% μονόκλωνη πενιέ 

Χρώμα : Λευκό 


