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Φλώρινα, 28-12-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαγωνισμού απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών επίπλωσης προς κάλυψη αναγκών Α.Τ.
Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, εντός του ποσού των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο #5.782,00
€# ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων Φ.Π.Α.

1. Γνωρίζεται ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας, ενδιαφέρεται να αγοράσει τα κατωτέρω αναγραφόμενα είδη
επίπλωσης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)
ΓΡΑΦΕΙO ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ [cm]
ΥΨΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ - ΒΑΘΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του
συνημμένου
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’»

5
1
4
2
24
3

2. Οι διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής, η ποιότητα των υλικών καθώς και οποιαδήποτε λεπτομέρεια καθορίζονται
αναλυτικά στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» (ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΟΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επίσης αποτελούν απαράβατους όρους και
απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. «Η παρούσα προμήθεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
και 25% από εθνικούς πόρους».
4. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από τον Υπόλογο Διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2 του υπ’ αριθ.:2011ΣΕ05020003
έργου, με τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα 2011» , αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις, μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του προμηθευτή.
5. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,6560%
(2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., 2,72% υπέρ Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 0,96% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 0,10% υπέρ Α.Δ.Σ. ), κράτησης
αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί των προαναφερθεισών κρατήσεων, κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ ποσοστού
20% επί του χαρτοσήμου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
την προμήθεια υλικών, (ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ).
6. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
7. Εφόσον επιθυμείτε παρακαλείσθε όπως την 11-01-2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00
καταθέσετε στην έδρα του Α.Τ. Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, Τ.Κ.: 530 77 ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ και
στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’») με
δικά σας παρεχόμενα υλικά – είδη και τυχόν απαιτούμενες υπηρεσίες.
8. Η σχετική σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) θα υπογραφεί από τον Αστυνομικό Διευθυντή της Α.Δ. Φλώρινας και τον
Προμηθευτή.
9. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Α΄-150) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την προς προμήθεια του εν θέματι υλικού στο τηλέφωνο
2385044208, FAX :2385022201.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8039/1/66-κη από 28-12-2012 ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΟΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περιγραφή
Κάθισμα εργασίας με μεσαία πλάτη και με μπράτσα. Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος
χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο προμηθευτής. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους
μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να ικανοποιεί όλους του χρήστες.
Α) Βάση
Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή
γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και 5 ακτίνες.
Β) Τροχοί
Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους
κατά 360°.
Γ) Έδρα
Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή
του βάρους του χρήστη.
Η εσωτερική επένδυση θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη ανατομικά διαμορφωμένη.
Δ) Πλάτη
Η πλάτη του καθίσματος είναι μεσαία και θα είναι ανατομικά διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση, ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος με
εύκολους χειρισμούς και θα ασφαλίζει σε διαφορετικές θέσεις.
Το εξωτερικό κέλυφος της πλάτης κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο πάνω στο οποίο θα τοποθετείται
μαξιλάρι από αφρώδη μη πορώδη πολυουρεθάνη ανατομικά διαμορφωμένη.
Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα όσο και για την πλάτη θα είναι από ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής
στην τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο
προμηθευτής.
E) Μπράτσα
Τα μπράτσα να είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με
την έδρα και την πλάτη του καθίσματος.
Το κάθισμα θα διαθέτει τους παρακάτω μηχανισμούς:
1.
2.
3.

Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου
Ρύθμιση ύψους πλάτης
Ανάκλιση πλάτης σε επιλεγμένη θέση, με κατάλληλο κοχλιωτό μηχανισμό.

2.

ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ

Περιγραφή
Τριθέσιος καναπές, εργονομικής κατασκευής και ελεύθερου design με βραχίονες, με εσωτερικό φορέα και σκελετό μεγάλης
αντοχής. Θα φέρει πέλματα μεταλλικά στα τελειώματα του σκελετού και θα είναι επενδυμένος με δερματίνη μαύρου χρώματος
Οι διαστάσεις του τριθέσιου καναπέ θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ
Συνολικό μήκος (σε cm)
Βάθος (σε cm)
Συνολικό ύψος (σε cm)
Ύψος έδρας (σε cm)

Από
195
70
65
35

Έως
205
90
90
45

Πόδια: Αποσπώμενα μεταλλικά χρωμίου.
Υλικά Πλαισίου: Λευκή Ξυλεία, Κόντρα-πλακέ, Μοριοσανίδα. Για τη συναρμολόγηση του πλαισίου θα χρησιμοποιηθούν κόλα, καρφιά και
βελόνες.
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Εσωτερικά Υλικά: Τσόχα, Βάτα, Φόδρα, Πολυεστερικές Ίνες, Αφρός Πολυουρεθάνης.
Επένδυση: Δερματίνη μαύρου χρώματος,

3.

ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Περιγραφή
Συρταροθήκη τροχήλατη με 3 συρτάρια. Στην συρταριέρα θα περιλαμβάνεται και συρόμενη μολυβοθήκη είτε ενσωματωμένη είτε
σε ξεχωριστό συρτάρι.
Η συρταριέρα θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ
Από
Πλάτος
40 cm
Βάθος
50 cm
Ύψος
50 cm

Έως
45 cm
60 cm
65 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους. Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα
περιλαμβάνει και συρόμενη μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης.
Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή mdf επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα στοιχεία
του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση
κόλλας.
Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη.
Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής.
Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα
διάφορα είδη γραφείου.
Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 16mm επικαλυμμένης
αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση ή από mdf.
Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική
τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.
Γενικά Χαρακτηριστικά
Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς
τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.
Η αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη όλων των μοριοσανίδων ή των MDF, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κ.λπ. και θα μπορούν
να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για
ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα.
Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης
επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί και λαμβάνοντας υπόψη και το
είδος του γραφείου στο οποίο θα τοποθετηθεί (γραφείο Διευθυντή, γραφείο υπαλλήλων κλπ).
4.
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)
Περιγραφή
Ερμάριο κλειστό με 2 ανοιγόμενα φύλλα, με ενδιάμεσο διαχωριστικό, με εσωτερικά κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων
τοποθέτησης.
Οι πόρτες και το καπάκι της επιπλοσύνθεσης θα είναι από μελαμίνη, όμοιο με την υπόλοιπη επίπλωση.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του μικρού ερμαρίου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)
Από
Μήκος ερμαρίου (σε cm)
90
Βάθος (σε cm)
50
Ύψος (σε cm)
80

Έως
105
60
90

(Σε περίπτωση που η Υπηρεσία προμηθευτεί από τον ίδιο προμηθευτή και ερμάρια μεγάλα, τόσο τα μικρά ερμάρια, όσο και τα μεγάλα ερμάρια
θα είναι ιδίου μήκους και βάθους, προκειμένου να δύνανται να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο.)
Σκελετός ερμαριών
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Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, επικαλυμμένης
αμφίπλευρα με μελαμίνη.
Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm.
Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.
Πόρτες ερμαριών
Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, ελαχίστου πάχους 16mm, επικαλυμμένης με
μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο
άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.
Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.
Ράφια εσωτερικά
Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται 2 ράφια από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, ελάχιστου πάχους 25mm με
αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με με αυτό του σκελετού του ερμαρίου. Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του
σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm.
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η
συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.
Όλα τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλήμενα και στρογγυλευμένα στις άκρες (R=2mm)
(αποκλίσεις ±2).
Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων,
τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την
συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες
και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
Τα χρώματα του σόκορου θα είναι της ίδιας απόχρωσης με αυτά της μελαμίνης, ίδιου χρώματος με την επιφάνεια του γραφείου ή
διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.
5.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)

Περιγραφή
Ερμάριο κλειστό με 2 ανοιγόμενα φύλλα, με ενδιάμεσο διαχωριστικό, με εσωτερικά κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων
τοποθέτησης.
Οι πόρτες και το καπάκι της επιπλοσύνθεσης θα είναι από μελαμίνη, όμοιο με την υπόλοιπη επίπλωση.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του μικρού ερμαρίου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)
Μήκος ερμαρίου (σε cm)
Βάθος (σε cm)
Ύψος (σε cm)

Από
90
50
110

Έως
105
60
120

(Σε περίπτωση που η Υπηρεσία προμηθευτεί από τον ίδιο προμηθευτή και ερμάρια μεγάλα, τόσο τα μικρά ερμάρια, όσο και τα μεγάλα
ερμάρια θα είναι ιδίου μήκους και βάθους, προκειμένου να δύνανται να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο.)
Σκελετός ερμαριών
Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF,
επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη.
Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm.
Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.
Πόρτες ερμαριών
Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, ελαχίστου πάχους 16mm,
επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να
εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.
Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.
Ράφια εσωτερικά
Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται 2 ράφια από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, ελάχιστου πάχους 25mm με
αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με με αυτό του σκελετού του ερμαρίου. Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα π λαϊνά
του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm.
Γενικά Χαρακτηριστικά
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Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η
συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.
Όλα τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλήμενα και στρογγυλευμένα στις άκρες (R=2mm)
(αποκλίσεις ±2).
Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει
δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα
επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς
βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
Τα χρώματα του σόκορου θα είναι της ίδιας απόχρωσης με αυτά της μελαμίνης, ίδιου χρώματος με την επιφάνεια του γραφείου ή
διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.

6.

ΓΡΑΦΕΙO ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περιγραφή
Τα γραφεία των υπαλλήλων μπορούν να είναι ελεύθερου design και θα αποτελούνται από την επιφάνεια εργασίας με μεταλλικό ή
από το ίδιο υλικό σκελετό και μετώπη γραφείου, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συνολικό μήκος γραφείου
Πλάτος γραφείου
Συνολικό ύψος

Από
140 cm
65 cm
73 cm

Έως
160 cm
80 cm
77 cm

Α)

Επιφάνεια εργασίας γραφείου
Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με
πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.
Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.
Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημμένα και στρογγυλευμένα στις άκρες (R=2mm)
(αποκλίσεις ±2).
Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα
προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.
Β)

Σκελετός
Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με
πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημμένα και
στρογγυλευμένα στις άκρες (R=2mm) (αποκλίσεις ±2), στην ίδια ή διαφορετική απόχρωση με την επιφάνεια εργασίας.
Εναλλακτικά μπορεί να είναι από μεταλλικά πόδια (ορθοστάτες).
Στο γραφείο θα συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση για στήριξη επιτραπέζιου Η/Υ.
Γ)

Μετώπη
Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 16mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση
μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλήμενα και στρογγυλευμένα στις άκρες (R=2mm) (αποκλίσεις
±2).
Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.
Ειδικότερα και μόνο για τα γραφεία υπαλλήλων, η μετώπη θα δύναται να είναι ακριβώς στη μέση του γραφείου, προκειμένου να
εργάζονται υπάλληλοι αμφίπλευρα, εφόσον το επιλέξει η Υπηρεσία
Γενικά Χαρακτηριστικά
Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση
φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.
Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων ή των MDF, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κ.λπ. και θα μπορούν
να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για
ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα.
Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης
επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8039/1/66-κη από 28-12-2012 ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1.
Προμήθεια επίπλων, για την επίπλωση του κτιρίου του Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, το οποίο ανακατασκευάζεται και θα
συστεγάσει το Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ και το Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΠΣΩΝ εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού πέντε
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο [5.782,00 €] ευρώ (8000/20/4/58/40 από 09-07-2012 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ»),
προσφέρω τις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές ανά είδος :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ [cm]
ΥΨΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)
ΓΡΑΦΕΙO ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα με τις
τεχνικές
προδιαγραφές του
συνημμένου
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α’»

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

5

€

€

1

€

€

4

€

€

2

€

€

24

€

€

3

€

€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

€

2.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α. 23% καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις 6,656% .
3.
Όλα τα προαναφερόμενα είδη επίπλωσης θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’» της υπ’ αριθμ.: 8039/1/66-κη από 28-12-2012 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Φλώρινας, τους
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.
ΦΛΩΡΙΝΑ : ………../………./ 201___
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή- Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλ: 2385044208- FAX: 2385022201
Α.Φ.Μ. 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΟΣ

*

*€

είδη επίπλωσης προς κάλυψη αναγκών Α.Τ. Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, Υπηρεσίες οι
οποίες θα συστεγασθούν στο κτίριο του Α.Τ. Αγίου Γερμανού το οποίο ανακατασκευάζεται.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στην Φλώρινα, σήμερα την ….. του μηνός ……………, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας ………………, στα γραφεία της
Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας, Ι. Τρύπη 1, 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :
α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τ………….., Διευθυντή της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Φλώρινας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» και
β. Η εταιρία….(πλήρη στοιχεία, μορφή, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλ.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ..........(πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατοικία
κτλ.), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :
Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ………., βάσει της υπ’ αριθ. ……….Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. ………….. από …………..Απόφαση
του ………………., η προμήθεια, με αγορά, των ειδών, που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσης και σύμφωνα με τους πάγιους όρους
που αναφέρονται στα επόμενα αναγραφόμενα άρθρα.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν
λόγω ειδών, στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου, προς κάλυψη αναγκών Α.Τ. Αγίου Γερμανού και
Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, Υπηρεσίες οι οποίες θα συστεγασθούν στο κτίριο του Α.Τ. Αγίου Γερμανού το οποίο ανακατασκευάζεται, συνολικής
αξίας ………………….*……………* €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ως εμφαίνονται στο αρθ. 2 της παρούσας .

Άρθρο 2
Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών
1. Τα είδη της προμήθειας , η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω :

Α/Α
1
ν

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
……
……
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)
Φ.Π.Α. %

ΤΜΧ

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(σε ΕΥΡΩ)
€
€

ΣΥΝΟΛΟ
€€€
€€€

€€€
ΑΝΕΥ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

€€€

2. Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω , τα έξοδα μεταφοράς τους , τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , για παράδοση αυτών ελεύθερα, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στον προβλεπόμενο από
την παρούσα σύμβαση τόπο .
3. Η τιμή μονάδας , θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από
οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών
1. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Τ. Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, το
αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης .
2. Μετά τη λήξη της παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του παρόχου ως έκπτωτου .
Άρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσας σύμβασης , θα είναι καινούρια και σύμφωνα με τη σχετική
τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. …………από ………………προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 5
Παραλαβή ειδών
1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης αυτών, από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με
απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας.
2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 28 του Π.Δ.
118/2007 .
Άρθρο 6
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά
την οριστική παραλαβή των ειδών .
2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα της
εταιρίας, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα - Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων»
3. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους , από το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων .

Άρθρο 7
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος
Η παρούσα προμήθεια, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε ποσοστό 6,5% (ήτοι Μ.Τ.Σ. 2,72%,
Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και Α.Δ.Σ. 0,10%). Επίσης, τον προμηθευτή, βαρύνει το αναλογικό τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί
των προαναφερθεισών κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος, 4% για είδη και 8 % για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, εφόσον αυτή
υπερβαίνει το ποσό των *150,00 *€ .

Άρθρο 8
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν
διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.
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΄Αρθρο 9
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με
έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγ ω
των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την
ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 10
Λοιποί Όροι
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 8039/1/66-κη’
από 28-12-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.Δ. Φλώρινας και τη σχετική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια
Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.
Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στην Α.Δ. Φλώρινας, ένα θα αποσταλεί στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εξωτερικών Συνόρων και το άλλο δόθηκε στον προμηθευτή, δια του νομίμου εκπροσώπου του .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ
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