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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ραφιών –
Ερμαρίων» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.401,20 €,
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα «Ξυλοκατασκευές – Κεραμοσκεπές»
Γιαννούλη Μανώλη να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 8/2022 μελέτης του
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων καθώς και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της.
Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών
ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών &
Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε
πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 27/04/2022 και ώρα 14:30 μ.μ.

(ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).
Η προσφορά υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών &
Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Προμήθεια Ραφιών – Ερμαρίων»
Προϋπολογισμού μελέτης: 1.401,20 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 27-04-2022
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

22PROC010429228 2022-04-19

Η διενέργεια της Προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.
4412/20106 και τους όρους της υπ’ αρ. 8/2022 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών,
Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
από την ανάθεση της.
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού
φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.
1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
3) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)
4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)
β) Τεχνική Προσφορά, σύμφωνη με την τεχνική έκθεση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- (8/2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών &
Αποθεμάτων).
γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου
φακέλου (Παράρτημα III– Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων τηλ. 2831341041.
Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.rethymno.gr

στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ►

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Συνημμένα:
Η με αριθμ. 8/13-04-2022 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I– Υπεύθυνη Δήλωση
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
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β) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως
ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).
δ) δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ε) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
στ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα.
ζ) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
η) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
θ) δε μου έχει επιβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης πρόωρη καταγγελία σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
ι) δεν έχω ο ίδιος ή συνδεόμενη με μένα επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή κατ’ άλλον τρόπο
εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
κ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
λ) ήμουν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή δικαιολογητικά.
μ) δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, δεν έχω
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
της σύμβασης ή δεν έχω παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ν) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ξ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
ο) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
π) εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στην προσφορά μας.

Ημερομηνία:

……….2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ
μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (8/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)
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Αρ. Μλέτης: 8/2022
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Άδελε
Ρέθυμνο 74100
Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού
Τηλέφωνο : 2831341041
Ε- mail: klapsinou@rethymno.gr
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«Προμήθεια Ραφιών – Ερμαρίων»

Προϋπολογισμού: 1.401,20 σε ΕΥΡΩ

Απρίλιος, 2022
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1
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Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με απευθείας ανάθεση και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
για τον εξοπλισμό ειδών που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του
Δήμου Ρεθύμνης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση Πολιτισμού –
Τουρισμού – Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΜΑΡΙΑ & ΡΑΦΙΑ, CPV 39141100-3

1
2
3
4
5
6

Ράφια εξωτερικού χώρου διαστάσεων

Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (14,5 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Ράφια Βιβλιοθήκης κλειστής διαστάσεων

Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (40 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Βοηθητικός Πάγκος – πλαϊνό γραφείου διαστάσεων
Μήκος (2,25 μ.) Πλάτος (0,45 εκ.) και Ύψος (74
εκ.)
Πορτάκια για υπάρχουσα βιβλιοθήκη
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.) Πλάτος (47

εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.) Πλάτος (35

εκ.) Πάχος (18 χιλ.)

Τεμάχιο

3

Τεμάχιο

12

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

18

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

1

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη στο διάστημα των τριάντα (30)
ημερών από την παραγγελία. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με την παραγγελία του
Τμήματος Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δε
θα συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το
αντικαταστήσει αμέσως.
Οι διαστάσεις όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη, θα είναι επιλογής του
Τμήματος Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα και θα πληρούν τις προδιαγραφές
που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10.7133.001 φθάνει στο ποσό
των 1.401,20 € (χιλίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίσση
Διοικητικού
Κλάδου ΠΕ1, Βαθμού Α
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΜΑΡΙΑ & ΡΑΦΙΑ, CPV 39141100-3
1. ΡΑΦΙΑ διακοσμητικά
Ράφια εξωτερικού χώρου διακοσμητικά διαστάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον
ανωτέρω πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης από.
Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (14,5 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
2. ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ράφια Βιβλιοθηκών διαφόρων διαστάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα
της Τεχνικής Έκθεσης από μελαμίνη.
Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (40 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
3. Βοηθητικός Πάγκος
Βοηθητικός Πάγκος – πλαϊνό γραφείου διαστάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον
ανωτέρω πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης από μελαμίνη.
Μήκος (2,25 μ.) Πλάτος (0,45 εκ.) και Ύψος (74 εκ.)
4. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πορτάκια για υπάρχουσα βιβλιοθήκη από μελαμίνη.
5. Πάγκος
Πάγκος διαστάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης
από μελαμίνη.
Μήκος (1,45 μ.) Πλάτος (47 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Μήκος (1,45 μ.) Πλάτος (35 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίσση
Διοικητικού
Κλάδου ΠΕ1, Βαθμού Α

3
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΜΑΡΙΑ & ΡΑΦΙΑ, CPV 39141100-3
Ράφια εξωτερικού χώρου διαστάσεων
Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (14,5 εκ.) Πάχος (18
Τεμάχιο
3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

30,00

90,00

χιλ.)
Ράφια Βιβλιοθήκης κλειστής διαστάσεων
2

3
4
5
6

Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (40 εκ.) Πάχος (18
χιλ.)
Βοηθητικός Πάγκος – πλαϊνό γραφείου
διαστάσεων Μήκος (2,25 μ.) Πλάτος (0,45
εκ.) και Ύψος (74 εκ.)
Πορτάκια για υπάρχουσα βιβλιοθήκη
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.)

Πλάτος (47 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.)

Πλάτος (35 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α΄

Κατ’
αποκοπή

12

Τεμάχιο

1

390,00

390,00

Τεμάχιο

18

20,00

360,00

Τεμάχιο

1

75,00

75,00

Τεμάχιο

1

75,00

75,00

Σύνολο:

1.130,00

ΦΠΑ 24%

271,20

Σύνολο κατηγορίας:

1.401,20

140,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ρέθυμνο 13-04-2022
Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίσση
Διοικητικού
Κλάδου ΠΕ1, Βαθμού Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Ραφιών – Ερμαρίων»
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός
……, τηλέφωνο …………………., e-mail: …………………

Α/Α

1

2

3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΕΡΜΑΡΙΑ & ΡΑΦΙΑ, CPV 39141100-3
Ράφια εξωτερικού χώρου διαστάσεων
Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (14,5 εκ.) Πάχος
Τεμάχιο
3
(18 χιλ.)
Ράφια Βιβλιοθήκης κλειστής διαστάσεων
Κατ’
Μήκος (75 εκ.) Πλάτος (40 εκ.) Πάχος (18
12
αποκοπή
χιλ.)
Βοηθητικός Πάγκος – πλαϊνό γραφείου
διαστάσεων Μήκος (2,25 μ.) Πλάτος (0,45
Τεμάχιο
1
εκ.) και Ύψος (74 εκ.)
Πορτάκια για υπάρχουσα βιβλιοθήκη
Τεμάχιο
18
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.)
Τεμάχιο
1
Πλάτος (47 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Πάγκος Διαστάσεων Μήκος (1,45 μ.)
Τεμάχιο
1
Πλάτος (35 εκ.) Πάχος (18 χιλ.)
Σύνολο:
ΦΠΑ 24%
Σύνολο κατηγορίας:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

