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Αριθμ. Πρωτ.: 8932/808

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί στην προμήθεια
ενενήντα πέντε (95) καθισμάτων εργασίας και επισκεπτών, για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα κάτωθι
πληροφοριακά στοιχεία:
Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο:
Προμήθεια Καθισμάτων
Εργασίας και Επισκεπτών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Α) Καθίσματα εργασίας :
1.Διευθυντών,
δεκαπέντε
(15)
τεμάχια,
τροχήλατα,
περιστρεφόμενα, με μπράτσα και επένδυση μαύρη δερματίνη, με
ψηλή πλάτη, μεταλλική βάση πεντακτινωτή με ροδάκια, με έδρα
ρυθμιζόμενη σε ύψος, με αμορτισέρ, με μηχανισμό ανάκλησης
και σταθεροποιητή στη θέση εργασίας.
2.Υπαλλήλων πενήντα (50) τεμάχια, τροχήλατα, με μπράτσα,
περιστρεφόμενα, με μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος και
ανάκλησης πλάτης με σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση, με
κολώνα στήριξης βάσης με αμορτισέρ που θα καταλήγει σε
πεντακτινωτή βάση με ροδάκια, με πλάτη και κάθισμα με
προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι, με επένδυση από δερματίνη
μαύρη και πλαστικά εξωτερικά κελύφη έδρας –πλάτης.
Β) Επισκεπτών, τριάντα (30) τεμάχια, στοιβαζόμενα με σταθερή
έδρα, (διαστάσεων περίπου (Π) 46 cmm X (Β) 42 cmm), και με
πλάτη (διαστάσεων περίπου (Π) 46 cmm X (Υ) 35 cmm), χωρίς
μπράτσα, με μεταλλικό σκελετό από μασίφ χαλυβδοσωλήνα
οβάλ διατομής περίπου 30χ20mm και πάχους 1,5mm σχήματος
(‘΄Π΄΄) ηλεκτροστατικής βαφής σε μαύρο χρώμα, με πλαστικές
(τάπες-πέλματα) πολυπροπυλενίου κουμπωτές στα πόδια, με
επένδυση από μαύρη δερματίνη και πλαστικά εξωτερικά κελύφη
έδρας –πλάτης.
Τα καθίσματα θα παραδοθούν καινούργια, συναρμολογημένα και
έτοιμα προς χρήση.

Κωδικός CPV

39113000-7 (Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες).

Eγγύηση-Λοιπές
Απαιτήσεις

Πιστοποιητικό Ποιότητας
Χρόνος Παράδοσης
Προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α. 24%
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) τουλάχιστον έτη για
συνήθη χρήση.
Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει άμεσα ή να
αντικαθιστά τα καθίσματα που παρουσιάζουν ζημιά κατά τη συνήθη
χρήση.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας κατά τα ισχύοντα πρότυπα (ISO,ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.)
Είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
7.900,00 €
1.896,00 €
9.796,00 €
Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110

ΚΑΕ:

Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την
εξόφληση

1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,
σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

1. Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ
της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό
20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.
4013/2011( Α’ 204),
3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ
της Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό
20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.
4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή
κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου)
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 14:30.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκληθεί να προσκομίσει
δείγματα των υπο προμήθεια καθισμάτων πριν την
ανάθεση. Προϊόντα χαμηλής ποιότητας δεν θα γίνονται
αποδεκτά.

Καταληκτική
ημ/νια
υποβολής προσφορών

30-03-2018

1711

Δημοσιότητα

Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr
και www.ggde.gr

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Α. Πιατίδου
3. Λ. Νικολές

