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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια επίπλων προς κάλυψη των 
αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε 

ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια επίπλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα 

ειδών και προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ζητούμενων επίπλων ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1711 

προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 35/630 βάσει της υπ’ αριθ. 109573/17-10-2018 

απόφασης δέσμευσης πίστωσης  - ΑΔΑ: 6ΤΡΔ465ΧΙ8-ΧΗΠ & ΑΔΑΜ: 18REQ004048306).

Επισημαίνεται ότι κάθε  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες 

των ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή 

pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους έως και 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

i. Υπεύθυνη Δήλωση

ii. Οικονομική Προσφορά

A) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής), στην οποία:

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

i. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.

ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

iii. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

 Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα:

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια
Τιμή μονάδος 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό Ποσό 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)
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                                                                       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

                                                                                  ΦΠΑ 24%

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ

Η ανάδειξη του αναδόχου – προμηθευτή, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος των υπό 

προμήθεια ειδών.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά 

του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.



Πριν την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης, ο μειοδότης (κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την 

Υπηρεσία μας) υποχρεούται όπως προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι:

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των επίπλων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επί της Λ. Θηβών 196-198, στον Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος,  εντός είκοσι εργάσιμων ημερών (20) από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

 Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει 

συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 71430/02-07-2018 

απόφαση και ισχύει.

 Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υλικών 

από την αρμόδια επιτροπή. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει το τιμολόγιο πώλησης 

των ειδών στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (γραφείο 602) συνοδευόμενο από έγγραφο - 

βεβαίωση της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του 

ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά από φωτοαντίγραφο της 

πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης.

    
   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης



                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
Γραφείο 
Εργασίας 
Στελεχών

Γραφείο διαστάσεων 160 εκ. * 80 εκ.                                                  
Αναλυτικότερα οι επιφάνειες, τα πόδια και οι 
ποδιές θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 
25χιλ. Όλα τα εμφανή περιθώρια των επιφανειών 
θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc 
τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες 
στην ίδια απόχρωση. Οι επιφάνειες εργασίας,  
τα πόδια και οι ποδιές θα είναι σε απόχρωση 
ανοιχτού γκρι. Τα πόδια στο κάτω μέρος θα 
φέρουν 2 ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της 
οριζοντιότητας. Όλα τα κεντρικά γραφεία θα 
έχουν στην επιφάνεια εργασίας οπή φινιρισμένη 
με πλαστικό δακτύλιο για τη διέλευση των 
καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την 
ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό 
των καλωδίων. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των 
ειδών από την Υπηρεσία.

7 (επτά)

2 Συρταριέρα

Συρταρίερα διαστάσεων 43 εκ. * 56 εκ. * 57 
εκ.  περίπου                            
Τροχήλατη συρταριέρα με 3 συρτάρια εξ 
ολοκλήρου συρόμενα (total extension)και 1 
συρτάρι-μολυβοθήκη το οποίο να διαθέτει
κλειδαριά. 
Θα πρέπει είναι κατασκευασμένη από έγχρωμη 
μελαμίνη σε απόχρωση ανοιχτού γκρι και όλα 
τα εμφανή περιθώρια των επιφανειών θα είναι 
καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 
1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες στην ίδια 
απόχρωση. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των 
ειδών από την Υπηρεσία.

16 (δέκα έξι)

3 Εργασιακό 
κάθισμα

Εργασιακό κάθισμα τροχήλατο, ανατομικό, 
περιστρεφόμενο με  ψηλή πλάτη και μπράτσα 
σταθερά.                                                                                     
Θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:                                                                          
1. μηχανισμό ανάκλισης βαρέως τύπου και 
σταθεροποίησης της πλάτης που θα 
ενεργοποιείται με ειδικό λεβιέ                                                                    
2. αμορτισέρ για αυξομείωση του ύψους του 
καθίσματος με λεβιέ ρύθμισης                    
3. μπράτσα σταθερά                                                                                
4. πεντακτινωτή τροχήλατη βάση με ροδάκια                                                
5. προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι με ύφασμα 
χρώματος μαύρου.      

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 

10 (δέκα)



συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των 
ειδών από την Υπηρεσία.                                

4 Ντουλάπα

Ντουλάπα μελαμίνης πάχους 2,5εκ. διαστάσεων 
200εκ. * 80εκ. * 40εκ. περίπου , χρώματος 
ανοικτού γκρι με δύο ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά, 1 σταθερό ράφι και 3 εσωτερικά ράφια 
ρυθμιζόμενα ανάλογα με τις ανάγκες (συνολικά 5 
χώροι), με ενισχυμένη πλάτη για μεγαλύτερη 
αντοχή και ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της 
οριζοντιότητας. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των 
ειδών από την Υπηρεσία.

2 (δύο)

5 Διευθυντικό 
κάθισμα

Διευθυντικό ανατομικό τροχήλατο κάθισμα 
με κεφαλάρι.                    
Θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά :                            
1. ενιαίο σκελετό έδρα - πλάτη                                                        
2. πεντακτινωτή βάση αλουμινίου με τροχούς 
κατάλληλους για ευπαθή δάπεδα                                                                                             
3. Μηχανισμό ανάκλισης και σταθεροποίησης 
πλάτης βαρέως τύπου (ομαλή επαναφορά της 
πλάτης)                                                     
4. μηχανισμό για αυξομείωση του ύψους 
καθίσματος                                           
5.μπράτσα λάμα μασίφ χρωμίου                                                     
6. επένδυση του καθίσματος με μαύρη δερματίνη                              
7. εγγύηση, service και ανταλλακτικά για 
τουλάχιστον δύο έτη

2 (δύο)

Σημείωση: Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές. Η 

Υπηρεσία δύναται να αυξήσει την ποσότητα των ειδών μέχρι του ποσού της δέσμευσης 

των 3.600,00€ με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επί της Λ. Θηβών 196 – 198 στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος, γραφείο 603, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες 

σχετικά με τον χρωματισμό των ζητούμενων επίπλων (δείγμα για απόχρωση ανοικτό 

γκρι), έτσι ώστε τα προσφερόμενα έπιπλα να είναι όμοια με τα ήδη υπάρχοντα της 

Υπηρεσίας.

                                             


