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ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών
προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι τη Δευτέρα 9-12-2019
και ώρα 11:30 π.μ., για:
► την προμήθεια διακοσίων σαράντα (240) καθισμάτων και δεκαπέντε (15) ραφιών για
ντουλάπες μαζί με τα εξαρτήματα στήριξης (ΟΜΑΔΑ Α’) , και ενός (1) γραφείου (ΟΜΑΔΑ Β΄) για
την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Συνολικός προϋπολογισμός 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής σε ευρώ και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους
προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΟΜΑΔΑ, ήτοι τις 14.500,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για την
ΟΜΑΔΑ Α΄ και 500,00€ για την ΟΜΑΔΑ Β΄ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης.
Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει :
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία
αναγράφεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
και των συνημμένων παραρτημάτων αυτής (υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα
καταχώρησης τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α’), της οποίας έλαβαν γνώση και
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Β) Τεχνικό φυλλάδιο με αναλυτικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Γ) Την Οικονομική Προσφορά εις τριπλούν (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) στην ελληνική
γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το
συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β’.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και
δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που
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ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία, είτε και για το
σύνολο των Ομάδων, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι
ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη.
Σε περίπτωση, που για κάποια ομάδα ειδών υποβληθούν απαράδεκτες ή μη κανονικές
προσφορές ή δεν υποβληθούν προσφορές, ο διαγωνισμός συνεχίζεται για την άλλη ομάδα που
υπάρχουν αποδεκτές προσφορές.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι τη Δευτέρα 9/12/2019 και ώρα 11:30 π.μ.
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.
Βόρειου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος
όροφος, την Δευτέρα 9/12/2019 και ώρα 11:30 π.μ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής της
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με την σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.
Τα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα, τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εντός
δέκα (10) ημερών έπειτα από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που εκτελεί την
προμήθεια. Η μεταφορά, η παράδοση και η συναρμολόγηση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με
επιμέλεια και έξοδα του προμηθευτή.
Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στην ορισθείσα προθεσμία από
την υπηρεσία και η μη προσέλευση του αναδόχου προς υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο
105 του Ν. 4412/2016, συνιστά λόγω αποκλεισμού. Ομοίως λόγο αποκλεισμού συνιστά και η
αδυναμία ανταπόκρισης του αναδόχου στην εντός δέκα (10) ημερών μετά τη γραπτή
ειδοποίηση της υπηρεσίας προθεσμία παράδοσης των ειδών.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις η υπηρεσία, θα αναθέσει την
προμήθεια στον αμέσως επόμενο προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος θα πληροί και
τους όρους της παρούσης.
Αναφορικά με την προμήθεια των ραφιών, ο ανάδοχος που θα προκύψει θα προχωρήσει σε
επιτόπια μέτρηση των ακριβών διαστάσεων αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν
οποιαδήποτε λάθη κατά την κατασκευή τους.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του είδους που
αφορά την παρούσα πρόσκληση, από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια
του είδους διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1711 «Προμήθεια επίπλων» με 15.000,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2019.

€

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1449/2019 (ΑΔΑ: 7ΧΚΞ7Λ7-ΚΕΡ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της αρ. πρωτ. 358669/0507-2019 (ΑΔΑ: ΨΜΟ97Λ7-5ΜΞ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α
2396 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
της Περιφέρειας Αττικής.
Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων ( ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr) και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ
Τροχήλατα καθίσματα με μπράτσα
Καθίσματα επισκέπτη
Ράφια για ντουλάπες (με τα εξαρτήματα στήριξης)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
69
171
15

ΟΜΑΔΑ Β΄
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Γραφείο με προέκταση (ανεξάρτητη ροτόντα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Γενικές προδιαγραφές:
• Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά,
ανθεκτικά και σε άριστη κατάσταση.
• Τα είδη θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση. Η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή και
επιμελημένη, κατάλληλη για πολύωρη και μακροχρόνια χρήση.
• Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. Οσον
αφορά τα τροχήλατα καθίσματα, σε περίπτωση θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα δεν θα
ανατρέπεται.
• Το γραφείο θα είναι λυόμενο, επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση του τμήματος σε
περίπτωση φθοράς.
• Οι τελικές επιφάνειες θα είναι επίπεδες και αντιθαμβωτικές, αποτρέποντας τη συσσώρευση
σκόνης, ρύπων κλπ. Ο καθαρισμός τους θα γίνεται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες,
χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
• Όλα τα μεταλλικά μέρη των ειδών θα είναι μεγάλης αντοχής στην τριβή και στο χάραγμα και
ανθεκτικά στην οξείδωση.
• Θα παρέχεται εγγύηση δυο (2) ετών και κατά τη διάρκειά της ο ανάδοχος θα έχει την
υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και να πραγματοποιεί την επισκευή
και αντικατάσταση τμημάτων ή συνόλου των επίπλων που τυχόν έχουν υποστεί βλάβη, χωρίς
επιπλέον κόστος.
Η παράδοση και η συναρμολόγηση των επίπλων (όπου απαιτείται) θα γίνει στα κτίρια επί της
Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη και Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, σε συνεννόηση με την
Αναθέτουσα Αρχή.
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Τεχνικές προδιαγραφές:

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.500,00€)

1) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πεντακτινωτή βάση χρωμίου, βαρέως τύπου
Αμορτισέρ αυξομείωσης ύψους καθίσματος
Μηχανισμός ανάκλισης πλάτης ανάλογα με το βάρος του καθήμενου και
κλείδωμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση
Χρώμα μαύρο, διάτρητο ύφασμα στην πλάτη, ώστε να αποφεύγεταιμειώνεται η εφίδρωση του ατόμου που τη χρησιμοποιεί και χρώμα
έδρας μαύρο , ύφασμα
Βραχίονες κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο με δυνατότητα
ρύθμισης καθ ύψος
Το ύψος της πλάτης του καθίσματος να καλύπτει όλη την επιφάνεια της
πλάτης του χρήστη και η πλάτη να είναι ανατομική με εργονομική
κλίση και να διαθέτει ρυθμιζόμενη υποστήριξη της μέσης
Το σύνολο της κατασκευής δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα και μπορεί
να υποστηρίξει φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο από 120 kg
Ύψος έδρας: 43 cm έως 53 cm (με απόκλιση +2cm)
Διαστάσεις έδρας: Π 53 cm Χ Β 51 cm (με απόκλιση +2cm)
Διαστάσεις πλάτης: Π 46 cm Χ Υ 54 cm (με απόκλιση +2cm)

ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4 πόδια, σταθερά, εργονομικά, ανθεκτικά, με καμπυλωμένα και όχι
αιχμηρά άκρα, με δυνατότητες στοίβαξης (>5 καθίσματα)
Επιχρωμιωμένος σκελετός
Το σύνολο της κατασκευής δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα και μπορεί
να υποστηρίξει φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο από 120 kg
Ύψος έδρας: 43 cm έως 53 cm (με απόκλιση +2cm)
Διαστάσεις έδρας: Π 48cm Χ Β 42cm (με απόκλιση +2cm)
Διαστάσεις πλάτης: Π 48 cm Χ Υ 34cm (με απόκλιση +2cm)

ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

3) ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θα έχουν και τα απαιτούμενα εξαρτήματα στήριξης
Χρώμα φυσικό (προτεινόμενο)
Διαστάσεις: 0,80 Χ 0,38 (με απόκλιση +3cm)
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ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,00€)
ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γραφείο σε απόχρωση οξυάς, αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας,
μία μετώπη (ποδιά) και μία βοηθητική ανεξάρτητη προέκταση η οποία
θα έχει τη δυνατότητα να σύρεται πάνω από την επιφάνεια εργασίας
του κυρίως γραφείου
Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα
υψηλής πυκνότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής τουλάχιστον
18 mm, τριών στρώσεων επενδυμένα αμφίπλευρα με επίστρωση
μελαμίνης ματ, αντιθαμβωτική, άκαυστη, μεγάλης αντοχής σε
προσβολή από ασθενή οξέα, διαλυτικά, συνήθη καθαριστικά και νερό.
Να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη και να είναι υψηλής
αντοχής σε χτυπήματα
Μεταλλικός σκελετός χρώματος μαύρου
Η ανεξάρτητη προέκταση θα είναι ροτόντα της ίδιας κατασκευής με
την επιφάνεια εργασίας με επίστρωση μελαμίνης πάχους 18mm, σε
απόχρωση οξυάς, με μεταλλικό σκελετό χρώματος μαύρου και
τετράνευρη βάση με γυαλισμένο αλουμίνιο απόχρωσης INOX
Η μετώπη θα είναι της ίδιας κατασκευής και χρώματος με την
επιφάνεια εργασίας, πάχους 18mm τουλάχιστον. Θα είναι
τοποθετημένη
Διαστάσεις ροτόντας: Υ 77cm και διάμετρος 100cm
Διαστάσεις κυρίως γραφείου :Π 160 Χ Β 80 Χ Υ 73
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α/
Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τροχήλατα καθίσματα με
μπράτσα
Καθίσματα επισκέπτη

Τεμάχιο

69

Τεμάχιο

171

Ράφια για ντουλάπες (με
τα εξαρτήματα στήριξης)
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τεμάχιο

15

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ B΄
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γραφείο

Τεμάχιο

1

2

Ροτόντα (ανεξάρτητη
προέκταση)
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τεμάχιο

1

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Συνολικό
ποσόν
οικονομικής προσφοράς
(χωρίς το ΦΠΑ)
(Ολογράφως σε ευρώ)

(Αριθμητικά σε ευρώ)

ΦΠΑ
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(Ολογράφως σε ευρώ)
Συνολικό
ποσόν
οικονομικής προσφοράς
(συμπεριλαμβανόμενου
ΦΠΑ)
(Ολογράφως σε ευρώ)

(Αριθμητικά σε ευρώ)

(Αριθμητικά σε ευρώ)

Η παρούσα προσφορά μου με δεσμεύει για 120 ημέρες και σε περίπτωση που υπογραφεί
σύμβαση με
δεσμεύει μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Στην τιμή που προσφέρω έχω συμπεριλάβει τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες με βαρύνουν και
καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω από την Περιφέρεια Αττικής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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