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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------------------------------ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.
: 210-4857615, 210-4857719
FAX
: 210-4857692
E mail
: diaxirish@sivitanidios.edu.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151 176 10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Καλλιθέα: 22/2/2019
Αριθ. πρωτ.: 2137

Πληροφορίες : Χριστίνα Καΐρη
ΘΕΜΑ :

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων»

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη
των αναγκών της, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Συνολική προϋπολογισθείσα εγκεκριμένη δαπάνη είναι 12.563,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%)
Η προμήθεια εγκρίθηκε με την με αριθ. 8/15-1-2019 και με ΑΔΑΜ : 19REQ004432259 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής
οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 9349) (Κωδικός : 2014ΣΕ54400000 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων
Σχολικών Μονάδων, Ι.Ε.Κ και Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής»).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια επίπλων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRISTINA
KAIRI
Ημερομηνία:
2019.02.22
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Σιβιτανιδείου Σχολής σε έπιπλα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΠΡΑΤΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ

11

550,00€

Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα χρώματος μαύρου.
Χωρίς μπράτσα. Επένδυση

καθίσματος και πλάτης υφασμάτινη χρώματος

μαύρου. Στοιβαζόμενη. Εγγύηση 2 ετών. Η εταιρία κατασκευής θα πρέπει να
διαθέτει έγκυρο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΙSO :
9001.
Β. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ
ΜΠΡΑΤΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

180,00€

Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα χρώματος μαύρου.
Με σταθερά μπράτσα. Επένδυση καθίσματος και πλάτης υφασμάτινη
χρώματος μαύρου. Στοιβαζόμενη. Εγγύηση 2 ετών. Η εταιρία κατασκευής θα
πρέπει να διαθέτει έγκυρο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας
ΙSO : 9001.

Γ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

ΤΕΜΑΧΙΟ

11

1.650,00€

Κάθισμα εργασίας - υπαλληλικό, τροχήλατο με μεταλλική βάση, μηχανισμό
ρύθμισης ύψους, ρυθμιζόμενη πλάτη σε διάφορες θέσεις, ψηλή πλάτη, επένδυση
υφασμάτινη, με μπράτσα ρυθμιζόμενου ύψους. Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη σε
όλα τα μηχανικά μέρη. Χρώμα μαύρο.
2.380,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 2.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
3.100,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Στοιβαζόμενη καρέκλα με ύφασμα, σκελετό χρωμίου και αναλόγιο. Χρώμα: μαύρο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
τα μαξιλάρια. Διαστάσεις: Πλάτος καθίσματος 46 έως 50cm, βάθος καθίσματος
43±2cm, Ύψος καθίσματος 78±5cm. Αναλόγιο με δυνατότητα αφαίρεσης, ελάχιστη
διάσταση 34cm x 23cm τύπου antipanic (να κλείνει αυτόματα όταν ο χρήστης

19PROC004506609 2019-02-22
σηκώνεται από το κάθισμα). Εγγύηση σε όλα τα μέρη τουλάχιστον 2 ετών.
ΟΜΑΔΑ 3.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΚΑΜΠΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
3.250,00€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Σκαμπό εργαστηρίου περιστρεφόμενο με σταθερή πλάτη, χωρίς μπράτσα, σταθερή
βάση, υποπόδιο στήριξης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους με αμορτισέρ. Διαστάσεις
καθίσματος πλάτος 38cm, βάθος 43cm, ύψος από 74 έως 89cm. Υλικό κατασκευής
απομίμηση δέρματος χρώμα μπλέ, πόδια μεταλλικά χρωμέ. Εγγύηση τουλάχιστον 2
ετών σε όλα τα μέρη.

ΟΜΑΔΑ 4.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
250,00 €

Ντουλάπα γραφείου κλειστή δίφυλλη με κλειδί για επαγγελματική χρήση. Να
διαθέτει εσωτερικά 4 ράφια ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με μεταλλικά στηρίγματα και 2
θύρες με κλειδί. Κατασκευή από μελαμίνη με περιθώριο από PVC σε όλα τα
τεμάχια. Χρώματα: κουτί ανθρακί, θύρες κερασιά. Με μεταλλική χειρολαβή σε
κάθε θύρα. Έδραση της ντουλάπας όχι
απευθείας στο δάπεδο αλλά μέσω κοντών στηριγμάτων ύψους 1 έως 5cm.
Διαστάσεις 90Χ200 ±3cm και βάθος 40cm. Εγγύηση 2 έτη σε όλα τα υλικά και την
κατασκευή. Η ντουλάπα θα παραληφθεί μονταρισμένη και όχι σε κομμάτια.

ΟΜΑΔΑ 5.
ΕΡΜΑΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
100,00 €

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Ερμάριο για φακέλους με κλειδί για επαγγελματική χρήση. Να διαθέτει εσωτερικά
ένα ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και 2 θύρες με κλειδί. Κατασκευή από μελαμίνη με
περιθώριο από PVC σε όλα τα τεμάχια. Χρώμα Γκρί ανοικτό. Με μεταλλική
χειρολαβή σε κάθε θύρα. Έδραση του ερμαρίου όχι απευθείας στο δάπεδο αλλά
μέσω κοντών στηριγμάτων ύψους 1 έως 5cm. Διαστάσεις 80Χ40Χ80 με ανοχή
±5cm. Εγγύηση 2 έτη σε όλα τα υλικά και την κατασκευή. Το ερμάριο θα
παραληφθεί μονταρισμένο και όχι σε κομμάτια.

ΟΜΑΔΑ 6.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ

4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη, με 1 συρτάρι-μολυβοθήκη και 3 κανονικά

420,00€
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

συρτάρια, με κλειδαριά για όλα τα συρτάρια, με μεταλλικούς οδηγούς συρταριών,
με ενισχυμένους τροχούς, με μεταλλικές χειρολαβές. Διαστάσεις: Φάρδος 43 ±2cm,
Βάθος 55 ±5cm, Υψος 55 ±5cm. Εγγύηση σε όλα τα μέρη τουλάχιστον 2 ετών.
Υλικό κατασκευής: Μελαμίνη. Χρώμα: Μονόχρωμη Ανθρακί.

ΟΜΑΔΑ 7.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
1.804,20 €

ΣΠΑΣΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Τραπέζι ροτόντα με σπαστή μεταλλική βάση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Να
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
διαθέτει καπάκι στρογγυλό Φ120cm από λευκή μελαμίνη ελάχιστου πάχους 16mm,
με περιμετρικό τελείωμα μεταλλικό ή PVC. Ύψος τραπεζιού 78 cm.
ΟΜΑΔΑ 8.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
954,80 €

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Μαγνητικός πίνακας μαρκαδόρου με ειδική βάση στήριξης κατά των σκεβρώσεων.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Διαστάσεις 120Χ200, με δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης. Υλικό
επιφάνειας: Μαγνητικό κεραμικό/πορσελάνη (top quality enamel steel). Υλικό πλάτης
αλουμίνιο. Περιλαμβάνει και ράφι για τοποθέτηση μαρκαδόρων. Πλαίσιο
Αλουμινίου. Εγγύηση επιφάνειας τουλάχιστον 10 έτων.
ΟΜΑΔΑ 9.
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
285,20 €

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Τροχήλατο τραπεζάκι ιατρείου ανοξείδωτο (INOX 304) με 2 ανοξείδωτα ράφια τα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
οποία φέρουν περιμετρικά προστατευτικό γείσο και 1 ανοξείδωτο συρτάρι. Θα έχει 4
ρόδες εκ των οποίων οι δύο ρόδες θα έχουν φρένο. Διαστάσεις 40Χ60 ύψος 80 έως
90cm. Εγγύηση κατασκευής και υλικών 2 έτη.
ΟΜΑΔΑ 10.
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ
18,60 €

ΤΟΙΧΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Κρεμάστρα τοίχου μεταλλική 5 θέσεων νίκελ-ματ με οπές για στήριξη στον τοίχο. Η
κάθε θέση θα είναι διπλή καθ' ύψος ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα
(τσάντα και σακάκι)
Συνολική δαπάνη 12.563,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, μέχρι και τις
04/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος
(ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα), εντός σφραγισμένου φακέλου, όπου θα
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης
υλικού για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΠΙΠΛΑ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να δηλώνεται ότι:

•

Τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).

•

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου
74 του Ν. 4412/2016, από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.

•

Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

•

Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

2. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΙSO : 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας (όπου
απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του οικονομικού
φορέα, επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου, κλπ), σύμφωνα με το
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας, όπου στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)»
ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το
προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του
οικονομικού φορέα, επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου, κλπ),
σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά την προμήθεια για το σύνολο των ειδών μιας ή
περισσότερων ομάδων της παρούσας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη,
η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων και δεν επιδέχεται καμίας
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αλλαγής.
Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : ενενήντα (90) ημέρες (από την επομένη διενέργειας του
διαγωνισμού).
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.
Θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά του γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και
πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει κλήρωση.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .
Η Σιβιτανίδειος Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση, εφόσον
το κρίνει αναγκαίο.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της
αναθέτουσας αρχής από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι και
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησής της, η δε παραλαβή θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μαζί με το τιμολόγιό του στο οποίο θα
αναγράφεται ο ενάριθμος 2014ΣΕ54400000, Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο/Η .................................................... καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους
όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ............................... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων
για τις ανάγκες ττης Σιβιτανιδείου Σχολής.
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.Α

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα χρώματος
μαύρου. Χωρίς μπράτσα. Επένδυση
καθίσματος και πλάτης
υφασμάτινη χρώματος μαύρου. Στοιβαζόμενη. Εγγύηση 2 ετών. Η
εταιρία κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΙSO : 9001.
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1.Β

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

3

Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό από οβάλ σωλήνα
χρώματος μαύρου. Με σταθερά μπράτσα. Επένδυση καθίσματος και
πλάτης υφασμάτινη χρώματος μαύρου. Στοιβαζόμενη. Εγγύηση 2
ετών. Η εταιρία κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΙSO : 9001.
1.Γ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ
Κάθισμα εργασίας - υπαλληλικό, τροχήλατο με μεταλλική βάση,
μηχανισμό ρύθμισης ύψους, ρυθμιζόμενη πλάτη σε διάφορες θέσεις,
ψηλή πλάτη, επένδυση υφασμάτινη, με μπράτσα ρυθμιζόμενου ύψους.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη σε όλα τα μηχανικά μέρη. Χρώμα μαύρο.
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2.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
Στοιβαζόμενη καρέκλα με ύφασμα, σκελετό χρωμίου και αναλόγιο.
Χρώμα: μαύρο τα μαξιλάρια. Διαστάσεις: Πλάτος καθίσματος 46 έως
50cm, βάθος καθίσματος 43±2cm, Ύψος καθίσματος 78±5cm.
Αναλόγιο με δυνατότητα αφαίρεσης, ελάχιστη διάσταση 34cm x 23cm
τύπου antipanic (να κλείνει αυτόματα όταν ο χρήστης σηκώνεται από
το κάθισμα). Εγγύηση σε όλα τα μέρη τουλάχιστον 2 ετών.
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3.

ΣΚΑΜΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Σκαμπό εργαστηρίου περιστρεφόμενο με σταθερή πλάτη, χωρίς
μπράτσα, σταθερή βάση, υποπόδιο στήριξης, μηχανισμό ρύθμισης
ύψους με αμορτισέρ. Διαστάσεις καθίσματος πλάτος 38cm, βάθος
43cm, ύψος από 74 έως 89cm. Υλικό κατασκευής απομίμηση
δέρματος χρώμα μπλέ, πόδια μεταλλικά χρωμέ. Εγγύηση τουλάχιστον
2 ετών σε όλα τα μέρη.
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4.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
Ντουλάπα γραφείου κλειστή δίφυλλη με κλειδί για επαγγελματική
χρήση. Να διαθέτει εσωτερικά 4 ράφια ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με
μεταλλικά στηρίγματα και 2 θύρες με κλειδί. Κατασκευή από μελαμίνη
με περιθώριο από PVC σε όλα τα τεμάχια. Χρώματα: κουτί ανθρακί,
θύρες κερασιά. Με μεταλλική χειρολαβή σε κάθε θύρα. Έδραση της
ντουλάπας όχι απευθείας στο δάπεδο αλλά μέσω κοντών στηριγμάτων
ύψους 1 έως 5cm. Διαστάσεις 90Χ200 ±3cm και βάθος 40cm.
Εγγύηση 2 έτη σε όλα τα υλικά και την κατασκευή. Η ντουλάπα θα
παραληφθεί μονταρισμένη και όχι σε κομμάτια.

1

5.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ερμάριο για φακέλους με κλειδί για επαγγελματική χρήση. Να
διαθέτει εσωτερικά ένα ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και 2 θύρες με
κλειδί. Κατασκευή από μελαμίνη με περιθώριο από PVC σε όλα τα
τεμάχια. Χρώμα Γκρί ανοικτό. Με μεταλλική χειρολαβή σε κάθε
θύρα. Έδραση του ερμαρίου όχι απευθείας στο δάπεδο αλλά μέσω

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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κοντών στηριγμάτων ύψους 1 έως 5cm. Διαστάσεις 80Χ40Χ80 με
ανοχή ±5cm. Εγγύηση 2 έτη σε όλα τα υλικά και την κατασκευή. Το
ερμάριο θα παραληφθεί μονταρισμένο και όχι σε κομμάτια.
6.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη, με 1 συρτάρι-μολυβοθήκη και 3
κανονικά συρτάρια, με κλειδαριά για όλα τα συρτάρια, με
μεταλλικούς οδηγούς συρταριών, με ενισχυμένους τροχούς, με
μεταλλικές χειρολαβές. Διαστάσεις: Φάρδος 43 ±2cm, Βάθος 55
±5cm, Υψος 55 ±5cm. Εγγύηση σε όλα τα μέρη τουλάχιστον 2 ετών.
Υλικό κατασκευής: Μελαμίνη. Χρώμα: Μονόχρωμη Ανθρακί.

4

7.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΠΑΣΤΑ
Τραπέζι ροτόντα με σπαστή μεταλλική βάση βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή. Να διαθέτει καπάκι στρογγυλό Φ120cm από
λευκή μελαμίνη ελάχιστου πάχους 16mm, με περιμετρικό τελείωμα
μεταλλικό ή PVC. Ύψος τραπεζιού 78 cm.
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8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ
Μαγνητικός πίνακας μαρκαδόρου με ειδική βάση στήριξης κατά των
σκεβρώσεων. Διαστάσεις 120Χ200, με δυνατότητα οριζόντιας ή
κάθετης
τοποθέτησης.
Υλικό
επιφάνειας:
Μαγνητικό
κεραμικό/πορσελάνη (top quality enamel steel). Υλικό πλάτης
αλουμίνιο. Περιλαμβάνει και ράφι για τοποθέτηση μαρκαδόρων.
Πλαίσιο Αλουμινίου. Εγγύηση επιφάνειας τουλάχιστον 10 ετών.
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9.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Τροχήλατο τραπεζάκι ιατρείου ανοξείδωτο (INOX 304) με 2
ανοξείδωτα ράφια τα οποία φέρουν περιμετρικά προστατευτικό γείσο
και 1 ανοξείδωτο συρτάρι. Θα έχει 4 ρόδες εκ των οποίων οι δύο
ρόδες θα έχουν φρένο. Διαστάσεις 40Χ60 ύψος 80 έως 90cm.
Εγγύηση κατασκευής και υλικών 2 έτη.

1

10.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Κρεμάστρα τοίχου μεταλλική 5 θέσεων νίκελ-ματ με οπές για
στήριξη στον τοίχο. Η κάθε θέση θα είναι διπλή καθ' ύψος ώστε να
μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα (τσάντα και σακάκι)

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο/Η .................................................... καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως
και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ..........................., πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολική τιμή ανά
είδος ( χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) :
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

