ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ:2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα: 12/09/2019
Αρ. Πρωτ.: - 26793-

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με την διαδικασία απ'
ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια επίπλων για την στελέχωση των
γραφείων στο κτίριο του παλαιού δημαρχείου (Πλατεία Ελευθερίας), σύμφωνα με το Υπηρεσιακό
Σημείωμα αριθμ. Πρωτ.25556/03-09-2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού , ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1066/09-09-2019 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.495,00€ με το Φ.Π.Α. (2.012,10 χωρίς Φ.Π.Α.)
Αναλυτικά:
Είδος προμήθειας

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή€

Μερική αξία €

Γραφεία διαστάσεων 140cm x 80 cm(Κύρια)

τμχ

2

104,84

209,68

Γραφεία διαστάσεων 80cm x 60 cm(Βοηθητικά)

τμχ

2

80,65

161,30

τμχ

2

40,32

80,64

Καθίσματα τροχήλατα γραφείου

τμχ

2

80,64

161,28

Βιβλιοθήκες κλειστές διαστάσεων 80(Π)cm x
42(Β) cm x 200(Υ)cm (Με κλειδαριές)

τμχ

4

201,61

806,44

Τροχήλατες συρταριέρες με κλειδαριά

τμχ

2

104,84

209,68

Καθίσματα συνεργασίας

τμχ

10

32,26

322,60

Τροχήλατες βάσεις Η.Υ.

τμχ

3

20,16

60,48

ΣΥΝΟΛΟ

2.012,10

Γωνίες σύνδεσης (τεταρτημόριο γραφείο)
διαστάσεων 80cm x 60 cm

Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

482,90
2.495,00

Το προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από το αρ.25556/03-09-2019 υπηρεσιακό
σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,

και

συγκεκριμένα:
Τεχνικές προδιαγραφές:

1) Δύο (2) κύρια γραφεία διαστάσεων 140cm x 80cm, υλικού μελαμίνης, χρώματος γκρι
ανοικτό στην επιφάνεια εργασίας και την ποδιά και, ανθρακί στα πλαϊνά στήριξης.

2) Δύο (2) βοηθητικά γραφεία διαστάσεων 80cm x 60cm, υλικού μελαμίνης, χρώματος γκρι
ανοικτό στην επιφάνεια εργασίας και την ποδιά και, ανθρακί στα πλαϊνά στήριξης.
3) Δύο (2) γωνίες σύνδεσης (κυρίου και βοηθητικού γραφείου), διαστάσεων 80cm x 60cm
υλικού μελαμίνης, χρώματος γκρι ανοικτό στην επιφάνεια εργασίας.
4) Δύο (2) περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος
σκούρο κόκκινου. Το κάθισμα θα είναι σχεδιασμένο ανατομικά με δυνατότητα ανάκλησης πλάτης και
προσαρμογής του ύψους της, με την ύπαρξη μηχανισμών ανάκλησης πλάτης και ρύθμισης ύψους
αντίστοιχα. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από μαύρη ομογενοποιημένη
πολυουρεθάνη. Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας λειτουργεί με αμορτισέρ ασφαλείας
και τοποθετείται στον άξονα του κορμού του καθίσματος. Η βάση θα είναι μεταλλική χρωμιωμένη με
5 ακτίνες διαμέτρου περίπου 60 cm. Η κάθε ακτίνα θα φέρει πλαστική ρόδα μεγάλης αντοχής
διαμέτρου περίπου Φ50 mm.
5) Τέσσερις (4) δίφυλλες ντουλάπες αποθήκευσης (κλειστές βιβλιοθήκες), διαστάσεων 200cm
ύψους, 80cm πλάτους, 42cm βάθους, υλικού μελαμίνης, χρώματος γκρι ανοικτό στα ανοιγώμενα
έμπροσθεν φύλλα και, ανθρακί στα πλαϊνά τους και τα εσωτερικά ράφια. Οι ντουλάπες θα φέρουν
ενσωματωμένη κλειδαριά στα μπροστινά φύλλα, και τέσσερα (4) ράφια εσωτερικά, χρώματος
ανθρακί.
6) Δύο (2) συρταριέρες γραφείου, με διαστάσεις 58εκ. ύψους, 40εκ. πλάτους, 57εκ. βάθους,
επαγγελματικής χρήσης για την αποθήκευση εντύπων και των καθημερινών μικροαντικειμένων του
γραφείου. Οι συρταριέρες θα φέρουν επιφάνεια (καπάκι και βάση) κατασκευασμένη από μελαμίνη
υψηλής ποιότητας, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη και τα συρτάρια θα φέρουν μελαμίνη 20 χιλ, στον
χρωματισμό του ανοικτού γκρι, με ανθρακί. Τα συρτάρια τους θα είναι (4) με διαστάσεις:
 ένα (1) των 6 εκ. με θήκη για μικροαντικείμενα (στυλό, συνδετήρες, κλπ),
 τρία (3) των 14 εκ. περίπου·
και θα φέρουν κλειδαριά που ασφαλίζει όλα τα συρτάρια καθώς και ρόδες για την εύκολη
μετακίνηση και τοποθέτηση τους σε θέση που βολεύει.
7) Δέκα (10) καρέκλες συνεργασίας με μεταλλικό σκελετό, χωρίς μπράτσα, αφρώδες υλικό
στην έδρα και την πλάτη, ταπετσαρία δερμάτινης, χρώματος κόκκινο σκούρο.
8) Τρεις (3) Τροχήλατες βάσεις διαστάσεων 30cm x 50cm x 40cm, για κεντρική μονάδα
υπολογιστή από μελαμίνη σε γκρι απόχρωση, κατάλληλη για κάθε μέγεθος H/Y, κατασκευή που
προστατεύει την κεντρική μονάδα από σκόνες και βοηθά στην εύκολη μετακίνησή της.
Απόκλιση του προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Τα

προσφερόμενα

είδη,

τα

οποία

θα

παραδοθούν

στην

Διεύθυνση

Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο παλαιό Δημαρχείο (Πλ.Ελευθερίας) θα είναι πλήρη
και έτοιμα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα κατά περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.
Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη
17/09/2019 και ώρα 10:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες……………………………..

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί των τεχνικών προδιαγραφών στο Τμήμα Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης και Πολιτισμού, κ.α. Μαχαιρίδου Σοφία στα τηλ: 2521021054 και 21698 και επί της
διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κα Δερμεντζή
Ζωή στο τηλ. 2521350715.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

”Προμήθεια επίπλων”
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γραφεία διαστάσεων 140cm x 80 cm(Κύρια)

2

2

Γραφεία διαστάσεων 80cm x 60 cm(Βοηθητικά)

2

3

Γωνίες σύνδεσης (τεταρτημόριο γραφείο) διαστάσεων

ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

2

80cm x 60 cm

4

Καθίσματα τροχήλατα γραφείου

2

5

Βιβλιοθήκες κλειστές διαστάσεων 80(Π)cm x 42(Β) cm x
200(Υ)cm (Με κλειδαριές)

4

6

Τροχήλατες συρταριέρες με κλειδαριά

2

7

Καθίσματα συνεργασίας

10

8

Τροχήλατες βάσεις Η.Υ.

3
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα

/

/2019

