ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 ΕΥΡΩ

Κ.Α
10.7133.0002
(Έτους 2017)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(1)
(2)
(3)
(4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10 /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ,
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει προμήθεια
γραφείων, καρεκλών τραπεζιών, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων κλπ για τις
ανάγκες γραφείων του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017.
Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούρια, αμεταχείριστα και σύγχρονης κατασκευής. Περιλαμβάνεται η
μεταφορά και εγκατάσταση στα αντίστοιχα γραφεία. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός
έτους.
Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στα γραφεία του Δήμου, η οποία θα
γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Η προµήθεια θα υλοποιηθεί τµηµατικά από την ημερομηνία
υπογραφής της σύµβασης και µέχρι το τέλος της. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές
λόγω αδυναµίας ακριβούς υπολογισµού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 70.000,00 ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2017 με στοιχεία:
Κ.Α. 10.7133.0002….70.000,00 €
Προμήθεια γραφείων, καρεκλών τραπεζιών, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών,
φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων κλπ
Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με την μέθοδο της
χαμηλότερης τιμής και με συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το σχέδιο της
υπηρεσίας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους του Δήμου.
Η τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας από τα ανωτέρω
είδη.
Η όλη προμήθεια είναι δυνατόν να αυξομειωθεί κατά 30%.
Μυτιλήνη / 02 / 2017
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10 /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ,
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επίπλων περιγράφονται παρακάτω, θα είναι απολύτως καινούρια και
αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα
μελέτη. Περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση στα αντίστοιχα γραφεία του Δήμου Λέσβου. Όλα τα
ζητούμενα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα
πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ που αφορούν ξύλινες κατασκευές. Οι χρησιμοποιούμενες κόλλες θα είναι μη
τοξικές .Οι αντίστοιχες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.
Επιπρόσθετα τα υλικά θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.334/1994, να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα
με τα ευρωπαϊκά πρωτότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση . Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς
και της επισήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά
πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έκκριση. Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η πώληση των σχετικών
προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE γίνεται μετά από χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από Οργανισμό
Πιστοποίησης κοινοποιημένο στην Ε.Ε. ( στην Ελλάδα ο Οργανισμός είναι ο ΕΛΟΤ.
Οι τιμές στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ελήφθησαν από το εμπόριο.
Σημείωση: Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ISO θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την διάρκεια της παράδοσης των προϊόντων στην υπηρεσία.
Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφουμε παρακάτω.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

1

Εντοιχισμένα ράφια

39150000-8

2

Εντοιχισμένα
ντουλάπια

39150000-8

3

Βιβλιοθήκη έγχρωμη
από μελαμίνη

39155000-3

4

Γραφείο μεγάλο από
έγχρωμη μελαμίνη

39150000-8

5

Γραφείο μικρό από
έγχρωμη μελαμίνη

39150000-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εντοιχισμένα ράφια από έγχρωμη μελαμίνη. Κατά μήκος των
τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ
από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει το έπιπλο από
τυχόν κρούσεις και υγρασία. Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται
και η τοποθέτηση.
Εντοιχισμένα ντουλάπια από έγχρωμη μελαμίνη, ασφαλιζόμενα.
Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει
ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει το
έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. Στην προμήθεια θα
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Βιβλιοθήκη έγχρωμη από μελαμίνη, ενδεικτικών διαστάσεων
0,80x2,00x0,40 μ. με ντουλάπια μέχρι ύψους 0,80μ. ασφαλιζόμενα
και από πάνω ράφια.
Γραφείο μεγάλο από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών διαστάσεων
1,50x0,80x0,74 μ. με τρία συρτάρια ασφαλιζόμενα, μεγάλης αντοχής
σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. Συνολικό πάχος
επιφάνειας 25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας
εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC,
που θα προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία.
Γραφείο μικρό από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών διαστάσεων
1,20x0,80x0,74 μ. με δύο συρτάρια ασφαλιζόμενα, μεγάλης αντοχής
σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. Συνολικό πάχος
επιφάνειας 25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας
εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό

3

αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει το έπιπλο από τυχόν
κρούσεις και υγρασία.

6

Γραφείο συνεδριάσεων
από έγχρωμη μελαμίνη

39150000-8

7

Ερμάρι βοηθητικό από
έγχρωμη μελαμίνη

39150000-8

8

Κάθετες περσίδες

39515000-5

9

Καλόγερος μεταλλικός

39136000-4

10

Καναπές από
δερματίνη

39150000-8

11

Καρέκλα γραφείου
τροχήλατη με μπράτσα
και ύφασμα

39150000-8

12

Καρέκλα επισκέπτη
από δερματίνη

39150000-8

13

Κουρτίνες μονόχρωμες
από ύφασμα

39515000-5

14

Κουρτινόξυλα ξύλινα

39515000-5

15

Πολυθρόνα γραφείου
τροχήλατη με μπράτσα
και δέρμα

39150000-8

16

Πολυθρόνα από
δερματίνη

39150000-8

17

Ρολοκουρτίνες
(Ρολλερ) με ύφασμα

39515000-5

18
19
20

Συρταρίερα έγχρωμη
από μελαμίνη
Σύστημα καθισμάτων
αναμονής
Τραπεζάκι υποδοχής

39150000-8
39150000-8
39150000-8

Γραφείο συνεδριάσεων σχήματος οβαλ ή ορθογώνιο 8 ατόμων από
έγχρωμη μελαμίνη. Συνολικό πάχος επιφάνειας 25mm. Κατά μήκος
των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει ειδικό
προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει το
έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία.

Ερμάρι βοηθητικό από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών διαστάσεων
0,40x0,80x0,74 μ., ασφαλιζόμενο, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα,
διαλυτικά και καθαριστικά. Κατά μήκος των τελειωμάτων της
επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό
αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει το έπιπλο από τυχόν
κρούσεις και υγρασία.
Κάθετες περσίδες, μονόχρωμες από ύφασμα υψηλής αντοχής στη
θερμότητα και κατάλληλες για σκίαση και για ελεγχόμενη ποσότητα
φωτός. Ημιδιαφανή έως ολικής συσκοτίσεως, σε φάρδη 89mm ή
127mm. Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Καλόγερος μεταλλικός, επιχρωμιωμένος με κυκλική διατομή με
πέντε θέσεις και άνω.
Καναπές επενδεδυμένος με δερματίνη σε μαύρο χρώμα διθέσιος
διαστάσεων 1,45x0,85μ.
Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και ύφασμα, μεταβλητού
ύψους καθίσματος , η βάση της καρέκλας θα είναι κατασκευασμένη
από υψηλής ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από χρώμιο και θα
έχει πέντε τροχούς. Το κάθισμα θα έχει μηχανισμό αυτόματης
ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Θα
έχει εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη και οποιαδήποτε ζημιά
προκληθεί θα αντικατασταθεί από τον προμηθευτή.
Καρέκλα επισκέπτη από δερματίνη. Ο σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από μεταλλικές γαλβανισμένες ράβδους
διαμέτρου 12 χιλ.
Κουρτίνες μονόχρωμες από ύφασμα υψηλής αντοχής στη θερμότητα
και κατάλληλες για σκίαση και για ελεγχόμενη ποσότητα φωτός.
Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Κουρτινόξυλα ξύλινα με κρίκους ,τάπες και στηρίγματα σε φυσική
απόχρωση, διαμέτρου 28 mm
Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και δέρμα,
μεταβλητού ύψους καθίσματος , η βάση της καρέκλας θα είναι
κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από
χρώμιο και θα έχει πέντε τροχούς. Το κάθισμα θα έχει μηχανισμό
αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού
αμορτισέρ.
Πολυθρόνα επενδεδυμένη με δερματίνη σε μαύρο χρώμα
διαστάσεων 0,70 x0,70μ.
Ρολοκουρτίνες (Ρολλερ) με ύφασμα, μονόχρωμες από ύφασμα
υψηλής αντοχής στη θερμότητα και κατάλληλες για σκίαση και σε
χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην προμήθεια θα
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Συρταρίερα έγχρωμη από μελαμίνη, ενδεικτικών διαστάσεων
0,40x0,50x0,60 μ. με συρτάρια ασφαλιζόμενα.
Σύστημα καθισμάτων αναμονής 5θέσιο (ή διθέσιο και τριθέσιο μαζί)
με μεταλλικές θέσεις και μεταλλικό σκελετό σε γκρι χρώμα.
Τραπεζάκι υποδοχής μεγάλο από έγχρωμη μελαμίνη, διαστάσεων
4

μεγάλο από έγχρωμη
μελαμίνη

0,90x0,55μ.

21

Τραπεζάκι υποδοχής
μικρό από έγχρωμη
μελαμίνη

39150000-8

Τραπεζάκι υποδοχής μικρό από έγχρωμη μελαμίνη, διαστάσεων
0,55x0,55 μ.

22

Φωτιστικό Πλαφονιέρα

31524210-0

Φωτιστικό Πλαφονιέρα αλάβαστρο με λευκό γυαλί και χρωμέ
στήριγμα, 60 watt E27, διάσταση: Φ.30 cm

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων, απαλλαγμένα από βλαπτικές
ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Μυτιλήνη / 02 / 2017
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10 /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ,
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζιών κλπ για τις ανάγκες γραφείου του
Δήμου Λέσβου.

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΕΙΔΟΣ
Εντοιχισμένα ράφια
Εντοιχισμένα ντουλάπια
Βιβλιοθήκη έγχρωμη από μελαμίνη
Γραφείο μεγάλο από έγχρωμη
μελαμίνη
Γραφείο μικρό από έγχρωμη
μελαμίνη
Γραφείο συνεδριάσεων από έγχρωμη
μελαμίνη
Ερμάρι βοηθητικό από έγχρωμη
μελαμίνη
Κάθετες περσίδες
Καλόγερος μεταλλικός
Καναπές από δερματίνη
Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με
μπράτσα και ύφασμα
Καρέκλα επισκέπτη από δερματίνη
Κουρτίνες μονόχρωμες από ύφασμα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

10
10

160
200

10

220

1.600,00
2.000,00
2.200,00

Τεμ.

20

130

2.600,00

Τεμ.

20

110

2.200,00

Τεμ.

5

350

1.750,00

Τεμ.
Μ2
Τεμ.
Τεμ.

5
20
20
5

80
40
45
600

400,00
800,00
900,00
3.000,00

Τεμ.
Τεμ.
Μ2

200
100
50

80
35
13

16.000,00
3.500,00
650,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2
μ
2
μ
Τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

Κουρτινόξυλα ξύλινα
Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με
μπράτσα και δέρμα

Μ

20

10

200,00

Τεμ.

30

250

Πολυθρόνα από δερματίνη

Τεμ.

30

200

7.500,00
6.000,00

Ρολοκουρτίνες (Ρολλερ) με ύφασμα
Συρταρίερα έγχρωμη από μελαμίνη
Σύστημα καθισμάτων αναμονής
Τραπεζάκι υποδοχής μεγάλο από
έγχρωμη μελαμίνη
Τραπεζάκι υποδοχής μικρό από
έγχρωμη μελαμίνη
Φωτιστικό Πλαφονιέρα

Μ2
Τεμ.
Τεμ.

40
20
10

40
60
270

1.600,00
1.200,00
2.700,00

Τεμ.

10

100

1.000,00

Τεμ.
Τεμ.

10
20

80
60

Σύνολο με Φ.Π.Α. 17%

800,00
1.200,00
59.800,00
10.166,00
69.966,00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

70.000,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 17%
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H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη / 02 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10 /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ,
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Εντοιχισμένα ράφια
Εντοιχισμένα ντουλάπια
Βιβλιοθήκη έγχρωμη από
μελαμίνη
Γραφείο μεγάλο από
έγχρωμη μελαμίνη
Γραφείο μικρό από
έγχρωμη μελαμίνη
Γραφείο συνεδριάσεων
από έγχρωμη μελαμίνη
Ερμάρι βοηθητικό από
έγχρωμη μελαμίνη
Κάθετες περσίδες
Καλόγερος μεταλλικός
Καναπές από δερματίνη
Καρέκλα γραφείου
τροχήλατη με μπράτσα και
ύφασμα
Καρέκλα επισκέπτη από
δερματίνη
Κουρτίνες μονόχρωμες
από ύφασμα
Κουρτινόξυλα ξύλινα
Πολυθρόνα γραφείου
τροχήλατη με μπράτσα και
δέρμα
Πολυθρόνα από δερματίνη
Ρολοκουρτίνες (Ρολλερ) με
ύφασμα
Συρταρίερα έγχρωμη από
μελαμίνη
Σύστημα καθισμάτων
αναμονής
Τραπεζάκι υποδοχής
μεγάλο από έγχρωμη
μελαμίνη
Τραπεζάκι υποδοχής μικρό
από έγχρωμη μελαμίνη
Φωτιστικό Πλαφονιέρα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2
μ
2
μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

10

Τεμ.

20

Τεμ.

20

Τεμ.

5

Τεμ.
Μ2
Τεμ.
Τεμ.

5
20
20
5

Τεμ.

200

Τεμ.

100

Μ2
Μ

50
20

Τεμ.
Τεμ.

30
30

Μ2

40

Τεμ.

20

Τεμ.

10

Τεμ.

10

Τεμ.
Τεμ.

10
20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
€

ΔΑΠΑΝΗ
€

10
10

Σύνολο
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Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Λέσβου.
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Μυτιλήνη _________________
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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