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ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια
καθισμάτων  εργασίας,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης.(ΑΡ.  ΑΠΟΦ  ΔΣ
2805/67/04-09-2018)

    Σας  παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  οικονομική  προσφορά  που  αφορά  στην
προμήθεια   93   καθισμάτων  εργασίας,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ.  Οι  προσφορές  θα   υποβληθούν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  σε  κλειστό
σφραγισμένο  φάκελο  μέχρι  τη  Δευτέρα  08-10-2018  ώρα  10.00  π.μ  .Οι  προσφορές  θα
συνταχθούν  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  υπόδειγμα.  Επίσης  υποχρεωτικά  θα
συμπληρωθούν  τα  πεδία  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών.  Το  πεδίο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ συμπληρώνεται κατά βούληση.

- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

- Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με
πίστωση.

- Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συναρμολογημένα στις έδρες των κατά τόπους
Υπηρεσιών (πίνακας υπηρεσιών παράδοσης)

- Τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Παράδοση εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,  πριν  την  κατακύρωση  της  ανάθεσης  της  ανωτέρω  προμήθειας  ο  προσωρινός
μειοδότης  πρέπει  να  προσκομίσει  στην  Υπηρεσία  μας,  κατόπιν  έγγραφης  σχετικής
ειδοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι:

Α) Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα του προσωρινού αναδόχου,  σύμφωνα με το συνημμένο
Παράρτημα Ι

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με
αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι
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 Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παρ.  1  του  άρθρου  73 του  Ν.  4412/2016.  Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  τους  έχοντες  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το απόσπασμα
ποινικού μητρώου φέρει  καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

Δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση. 
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

Ε) Πιστοποιητικό  όλων  των  Οργανισμών  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  είναι
ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ΣΤ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.

Ζ) Πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου  (Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’
του Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση κατά την ημέρα ζήτησης των προσφορών και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

      

                                                        Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΠΔΑΜΘ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

1. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ, υποβάλλει:

- ΦΕΚ σύστασης.

- Αντίγραφο του ισχύοντος  καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί
όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  αντίγραφο  κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)  με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της
υποχρέωσης  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ  τις  ανακοινώσεις  ΓΕΜΗ  (εφόσον  υπάρχουν
νεότερες καταχωρήσεις)

- ΦΕΚ στο οποίο  έχει  δημοσιευτεί  το  πρακτικό  Δ.Σ.  ή  απόφαση των  εταίρων  περί
εκπροσώπησης  του  νομικού  προσώπου  και  μετά  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης
δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει)

- Πρακτικό Δ.Σ. (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο
οποίο  περιέχεται:  α)  έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)
εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  της
επιχείρησης)  για υπογραφή και  υποβολή της  προσφοράς,  εφόσον η προσφορά δεν
υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

- Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  Αρχής περί  τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία .

2. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο της ιδρυτικής  πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις  έως την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις.

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  

- Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: α)
έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)  εξουσιοδότηση  αντικλήτου
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και
υποβολή  της  Προσφοράς,  εφόσον  η  προσφορά  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  το
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

3. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  και  σε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι
κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων
τροποποιητικών.

- Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του
καταστατικού.

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία. 

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην
οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται
από  το  καταστατικό  της  υποψήφιας  αναδόχου)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της
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προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.

4. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:

- Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανάλογα
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

- Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο
να  προκύπτει  η  έγκριση  του  για  τη  συμμετοχή  του  Μέλους  στην  Ένωση/
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

5. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:

Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία.

Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το
Ν.1497/1984 (Α’ 188). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, 
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.1 Διαστάσεις:
Ύψος καθίσματος: στην κατώτερη θέση τουλάχιστον 40cm 
και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 55cm.
Συνολικό ύψος καθίσματος (από το έδαφος): στην κατώτερη 
θέση τουλάχιστον 90cm και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 
110cm.
Πλάτος: τουλάχιστον 45cm.
Βάθος έδρας: τουλάχιστον 42 cm.

ΝΑΙ

1.2 Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική 
ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή 
ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο 
σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο 
στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) 
πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 
40mm, επενδυμένο με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος 
μαύρου. Η έδρα και η πλάτη να καλύπτονται από την άλλη 
πλευρά των σκελετών με καλύπτρες από πλαστικό υλικό 
υψηλής αντοχής στην κρούση, για προστασία από τα 
χτυπήματα.

ΝΑΙ

1.3 Το κάθισμα εργασίας διαθέτει μπράτσα από σκληρό πλαστικό
υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη
αντοχή.

ΝΑΙ

1.4 Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών για ευσταθή 
ισορροπία. Ο σκελετός της βάσης του θα είναι μεταλλικός 
βαμμένος ηλεκτροστατικά ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό 
αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση.

ΝΑΙ

1.5 Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού 
πείρου, δίδυμος τροχός από ενισχυμένο συνθετικό υλικό. Στο 
κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός 
ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος. 

ΝΑΙ

1.6 Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
προσαρμογής, όσον αφορά το ύψος και την κλίση της.

ΝΑΙ

1.7 Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε 
αυξομείωσή του γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο 
(αμορτισέρ).

ΝΑΙ

1.8 Η κλίση της έδρας και της πλάτης ρυθμίζονται συγχρονισμένα
με αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ – σύστημα 
SYNCHRO).

ΝΑΙ

1.9 Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή 
επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή 
επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης 
και αισθητικής.

ΝΑΙ

1.10 Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την
 ( Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009  και όπως
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 
2650/Β’/09-11-2011)
Να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη 
αμφίπλευρα από μελαμίνη και συγκεκριμένα το μέγιστο όριο 
εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι κλάσης Ε1 ή μικρότερης. 

ΝΑΙ

1.11 Να δοθεί εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη για τα 
μηχανικά μέρη.

ΝΑΙ
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                                             ΠΙΝΑΚΑΣ   ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. 
ΚΑΡΕΚΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΝΣ  ΔΡΑΜΑΣ 2 4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-
ΣΕΡΡΩΝ /66100-ΔΡΑΜΑ

2521046855

ΒΝΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2 ΚΟΥΡΤ ΜΠΕΖΑΝ
ΡΩΜΥΛΙ(ΠΑΛΙΑ

ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΑ)/69100-
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531046855

ΒΝΣ  ΞΑΝΘΗΣ 2 Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ
&ΤΥΡΟΛΟΗΣ /67100-

ΞΑΝΘΗ

2541029777

ΒΝΣ  ΣΕΡΡΩΝ 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  158/62125-
ΣΕΡΡΕΣ

2321038401

ΕΠΑΣ
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

3 4ο ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ-
ΠΑΛΑΓΙΑΣ/68100-

ΑΛΕΞ/ΛΗ

2551023709

ΕΠΑΣ  ΔΡΑΜΑΣ 4 7ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ/66100-

ΔΡΑΜΑ

25210-81303

ΕΠΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

3 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2/65201-
ΚΑΒΑΛΑ

2510228834

ΕΠΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4 ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ/69100-
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531024918

ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2/67100-
ΞΑΝΘΗ

25410-62833

ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4 6ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/62100-

ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

23210-90731

ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 2 7ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ/66100-

ΔΡΑΜΑ

2521081302

ΙΕΚ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

1 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 62/68200-
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

25520-24840

ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 2 6 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ /62100-

ΣΕΡΡΕΣ

2321050096

ΚΠΑ2
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

6 4ο ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ-
ΠΑΛΑΓΙΑΣ/68100-

ΑΛΕΞ/ΛΗ

25510-84967

ΚΠΑ2 ΔΙΔ/ΧΟΥ 3 ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26-
68300-ΔΙΔ/ΧΟ

25530-23170

ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 6 7ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ/66100-

ΔΡΑΜΑ

25210-36872

ΚΠΑ2
ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

3 ΔΡΑΜΑΣ 3/64100-
ΕΛΕΥΘ/ΛΗ

25920-23459

ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 3 Ν. ΛΙΜΑΝΙ -64004-ΘΑΣΟΣ 2593023630
ΚΠΑ2

ΚΑΒΑΛΑΣ 
6 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2-65201-

ΚΑΒΑΛΑ
2510836663

ΚΠΑ2
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6 ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ-69100-
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310-29973

ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
30/62200-ΝΙΓΡΙΤΑ

2322024777
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ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ 6 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2/67100-
ΞΑΝΘΗ

25410-65302

ΚΠΑ2 ΟΡΕΣ/ΔΑΣ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩ
Σ 62/68200-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

25520-28366

ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ 2 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 12/69300-
ΣΑΠΕΣ

2532022116

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 6 6 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ /62100-

ΣΕΡΡΕΣ

2321051713

ΚΠΑ2
ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ 

2 ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 56/62300-
ΣΙΔ/ΣΤΡΟ

2323023029

ΚΠΑ2
ΧΡΥΣ/ΛΗΣ

2 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 16/64200-
ΧΡΥΣ/ΛΗ

2591025001

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔ

ΘΡΑΚΗΣ

3 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 -65201-
ΚΑΒΑΛΑ

2510451014
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ΠΡΟΣ
ΟΑΕΔ ΠΔ.ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2-ΚΑΒΑΛΑ-65201
ΤΗΛ:2510451014
ΦΑΞ: 2510229060
EMAIL: prokav@oaed.gr

                         
                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΚΑΙ 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
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Η πληρωμή θα είναι με πίστωση και με τις νόμιμες κρατήσεις.

Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης , μετά την οριστική παραλαβή των καθισμάτων , με την προσκόμιση
των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία 
αποστολής και τα πρακτικά παραλαβής των υφιστάμενων ανά Υπηρεσία  επιτροπών 
παραλαβής.
Στην προσφερόμενη τιμή συνυπολογίζονται όλα τα έξοδα των μεταφορικών 
συμπεριλαμβανομένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
                                                                        Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                     ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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