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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων και των 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια του υπ’αριθμ. 11/2021 διαγωνισμού 

με συστημικό αριθμό 144119,1 για τις ομάδες 1, 2  
 
 
Στην Τρίπολη σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1.  Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Πρύτανη  Καθηγητή 
Αθανάσιο Κατσή, (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β΄ 4835/29-12-2017) 
 
2. Η εταιρεία MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ που εδρεύει στο 6ο χλμ ΕΟ 
Ιωαννίνων – Αθηνών με  ΑΦΜ: 099804285 ΔΟΥ: Ιωαννίνων,  Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Απόστολο Πήχα του Μιχαήλ  σύμφωνα με το από  19/5/2022 - 
1850138.2715023 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης) και αποκαλούμενη από εδώ και στο εξής ο 
«Ανάδοχος» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθμ. 7429/6-10-2021 Πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ009324087 
2. Την υπ’αριθμ. 2/6-12-2021 απόφαση Συγκλήτου περί έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης με ΑΔΑ: 

ΩΘΞΨ469Β7Δ-Δ06 
3. Την υπ’ αριθμ. 9564/7-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑΜ: 21REQ009683670 

Δέσμευση Πίστωσης, ΑΑΥ 491/7-12-2021, ΑΔΑ: Ω0ΕΜ469Β7Δ-Β56 
4. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009846200, όπου ο εν λόγω διαγωνισμός για προμήθεια και 

τοποθέτηση επίπλων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 149.071,02  € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 
120.218,57 € άνευ ΦΠΑ υποδιαιρείται σε τρείς (3) ΟΜΑΔΕΣ με προϋπολογισμό ανά ΟΜΑΔΑ ως 
εξής: 
 Ομάδα 1: Διάφορα έπιπλα cpv: 39150000-8 διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός, συνολικού 

προϋπολογισμού 36.715,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24% 
 Ομάδα 2: Καθίσματα – καρέκλες cpv: 39113000-7 ποικίλα καθίσματα και καρέκλες, συνολικού 

προϋπολογισμού 49.590,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24% 
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 Ομάδα 3: Αντικάλαμος – Αμφιθέατρα διδασκαλίας , cpv: 39121000-6 γραφεία και τραπέζια, cpv: 
30195910-4 Λευκοί Πίνακες, συνολικού προϋπολογισμού 62.766,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24% 

5. Tην υπ’αριθμ. 10105/23-12-2021 περίληψη με ΑΔΑ: Ψ2Θ5469Β7Δ-2ΒΜ 
6. το υπ’αρίθμ. 260/13-1-2022  Αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρείας «Systema Εμπορία Επίπλων 

Γραφείου Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
7. το υπ’αρίθμ. 330/17-01-2022 Αίτημα (2) Διευκρινίσεων της εταιρείας «Systema Εμπορία Επίπλων 

Γραφείου Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
8. το υπ’αρίθμ. 398/19-01-2022 αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας «ANACO ERGA ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
9. το υπ’αρίθμ. 401/19-01-2022 αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας «BIPO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 
10. Tην υπ’αριθμ. 404/19-1-2022 παροχή διευκρινίσεων με ΑΔΑ: 9Λ9Χ469Β7Δ-ΜΟ0 
11. Την υπ’αριθμ. 6/29-3-2022 απόφαση Συγκλήτου - Συνεδρίαση 212η με Θέμα: Έγκριση πρακτικών 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του 
υπ΄αρίθμ. 11/2021 περί έγκρισης του πρακτικού Ι, ΙΙ 

12. Το υπ’αριθμ. 2289/4-4-2022 έγγραφο για προσκόμιση δικ-κών κατακύρωσης προς την εταιρεία  
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

13. Το υπ’αριθμ. 2287/4-4-2022 έγγραφο για προσκόμιση δικ-κών κατακύρωσης προς την εταιρεία 
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

14. Τους φακέλους δικ-κών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων με ΑΠ 2721/13-4-2022 - MAR 
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ και με ΑΠ 2525/7-4-2022 της εταιρείας 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

15. Το Άρθρο 100  του Ν. 4412   «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών"...γ) 
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών». 

16. Την υπ’αριθμ. 32/27-5-2022 απόφαση Συγκλήτου της 215ης Συνεδρίασης με ΑΔΑ: ΨΠΣΝ469Β7Δ-Ι93 
περί έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης – ορισμός οριστικών αναδόχων και τις κοινοποιήσεις προς 
κάθε ενδιαφερόμενο – επιστολή με ΑΠ 4346/10-6-2022.  

17. Την υπ’αριθμ. 4860/28-6-2022 απόφαση Α455/2022 της ΕΑΔΗΣΥ περί απόρριψης του αιτήματος 
αναστολής προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας εταιρείας ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

18. υπ’ αριθ. 917ILG2212781 εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς ποσού 2.784,03 ευρώ, για την 
καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού με ημερομηνία  έκδοσης 7/7/2022.  

19. Την υπ’αριθμ. 30/14-7-2022 απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ: 9Ε78469Β7Δ-ΜΗ5 ανάθεση για τις ομάδες 
1 &2 ΑΔΑΜ: 22AWRD010951148 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγκεκριμένα για τις 
ομάδες 1 και 2.  Αναλυτικά:  
 
Ομάδα 1: Διάφορα έπιπλα  cpv: 39150000-8 διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 

α/α Περιγραφή είδους Ζητούμενη 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας  

άνευ ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός 
συμ/νου ΦΠΑ 24% 

1 Ραφιέρα (80Χ250Χ37) 
 

29 136,90 € 3.970,10 € 4.922,92 € 
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α/α Περιγραφή είδους Ζητούμενη 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας  

άνευ ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός 
συμ/νου ΦΠΑ 24% 

2 Βιβλιοθήκη (80Χ250Χ37) 28 156,30 € 4376,40 € 5426,74 € 

3 Συρταριέρα 31 72,00 € 2232 € 2767.68 € 

4 Γραφείο προσωπικού 24 96,50 € 2316 € 2871,84 € 

5 Γραφείο εργαστηρίου τύπου 
Α 

2 178,00 € 356 € 441,44 € 

6  

Γωνία γραφείου εργαστηρίου 

3 32,00 € 96 € 119,04 € 

7 Ασπροπίνακας μαρκαδόρου, 
Πορσελάνης–με ΜΑΤ 

επιφάνεια, τουλάχιστον 
1,2Χ2,4μ (ΥΧ Μ) 

3 240,00 € 720 € 892,80 € 

8 Αναλόγιο ομιλητή 2 121,90 € 243,80 € 302,31 € 

9 Υποπόδια γραφείου 9 23,30 € 209,70 € 260,03 € 

10 Καλόγερος γραφείου 
μεταλλικός τουλάχιστον 5 

θέσεων 

4 44 € 176 € 218,24 € 

11 Γραφείο (μελών ΔΕΠ) 6 163,20 € 979,20 € 1214,21 € 

12 ράφια dexion 1 1600 € 1600 € 1984 € 

13 Μεταλλική αρχειοθήκη 1 360 € 360 € 446,40 € 

14 Μεταλλική Ντουλάπα 
δίφυλλη με χώρισμα 

1 302 € 302 € 374,48 € 

15 βιβλιοθήκη κλειστή με 
κλειδαριά 

6 194 € 1164 € 1443,36 € 

16 ερμάριο κρεμαστών 
φακέλων Α4 διαστάσεις 

82x46x91Y 

3 196,10 € 588,30 € 729,49 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   19689,50 € 24414,98 € 

 

Ομάδα 2: Καθίσματα – καρέκλες  cpv: 39113000-7 ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 
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α/α Περιγραφή είδους Ζητούμενη 
ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός 
συμ/νου ΦΠΑ 

24% 

1 Κάθισμα εργασίας 
διευθυντικό 

68 136,90 € 9309,20 € 11543,41 € 

2 Κάθισμα Συνεργασίας 
στοιβαζόμενο 

126 27,20 € 3427,20 € 4249,73 € 

3 Κάθισμα εργασίας 
εργαστηρίου 

28 116,80 € 3270,40 € 4055,30 € 

4 Κάθισμα στοιβαζόμενο 
με Μπράτσα και 
Αναλόγιο Γραφής 

229 61,95 € 14186,55 € 17591,32 € 

5 Kάθισμα Χώρων 
Υποδοχής - Αναμονής / 

3 θέσεων 

2 118 € 236 € 292,64 € 

6 Kάθισμα Χώρων 
Υποδοχής - Αναμονής / 

4 θέσεων 

2 153,60 € 307,20 € 380,93 € 

7 Κάθισμα συνεργασίας 8 68,10 € 544,80 € 675,55 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   31281,35 € 38788,87 € 

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 
στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 7000-7100-7110,7111 ΑΑΥ 491  με ΑΠ. 9564/7-12-
2022 και ΑΔΑΜ: 21REQ009683670, ΑΔΑ: Ω0ΕΜ469Β7Δ-Β56. 

 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για 180 ημέρες (6 μήνες)  αναλυτικά  
120 ημέρες (4 μήνες) για προσωρινή παραλαβή και 60 (2 μήνες)  ημέρες για οριστική παραλαβή.  
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 
Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους 
 
Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
Ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 63.203,85 € συμ/νου ΦΠΑ 24% για τις ομάδες 1 
& 2, ήτοι 50.970,85 € μη συμ/νου ΦΠΑ.  
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα:  
 
5.3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
μετά την ολοκλήρωση παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας, στους χώρους που θα υποδειχθούν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές παραλαβής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)   
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (προμήθεια) 
 
 
Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
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Άρθρο 6 

Αναπροσαρμογή τιμής 
Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016.  
 
 

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που καθορίζονται στα 
άρθρα της διακήρυξης.  
 
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. 
της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης 
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
άμεσα από τις αρμόδιες επιτροπές.  
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
6.2.2. της Διακήρυξης. 
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. 
της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
7.4. Σε περίπτωση διαιρετών αγαθών τα οποία παρέχονται τμηματικά αναφέρεται ο τρόπος σταδιακής 
αποδέσμευσης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, όπου υπάρχει 
 
7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο 
οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 8 

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 
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8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την 
τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 
8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 9 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης. 
 
9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης. 
 
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 
 

 
Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 
αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
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Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 
Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει 
τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται 
στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 
 
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 15 
Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Ο Πρύτανης  

 

 Καθηγητής  Αθανάσιος Κατσής  

 

Για την εταιρεία  

MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

 

Απόστολος Πήχας του Μιχαήλ  

 

 

Παραρτήματα :   
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ:  ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΑΡΙΘΜΟ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 11/2021 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ :10106-23/12/2021 

 

ΑΡΙΘΜΟ  ΕΗΔΗ: 144119,1 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 04/02/2022 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΟΜΑΔΑ 1 

1. ΑΦΙΕΑ(80x250x37)-τεμάχια 29 
Θ ραφιζρα ζχει διαςτάςεισ 80εκ. πλάτοσ, 250 φψοσ και 37 βάκοσ. 
Είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων, τφπου Ε1, επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα κατά τθν 
παραγωγι τθσ ςτο εργοςτάςιο με μελαμίνθ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ ςασ από τα διακζςιμα, 
πάχουσ 25mm. 
Θ πλάτθ είναι από τα ίδια ωσ άνω υλικά με πάχοσ 18 mm. 
Πλα τα εμφανι ςόκορα φζρουν επζνδυςθ από ABS πάχουσ 3mm, που επικολλάται ςτθν μοριοςανίδα 
επιμελϊσ, με ειδικό μθχάνθμα. 
Τα ράφια τθσ είναι μετακινοφμενα, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε διάφορα φψθ ανάλογα με τισ επικυμίεσ 
του χριςτθ. Θ ζδραςθ των ραφιϊν γίνεται ςε κατάλλθλα κινθτά μεταλλικά ςτθρίγματα που εξαςφαλίηουν 
αντοχι ςε βάροσ τουλάχιςτον 50Kgr/ράφι. Υπάρχουν 2 ςτακερά ράφια ςτο φψοσ των 80εκ. και 190 εκ. που 
δζνουν το ςκελετό τθσ βιβλιοκικθσ και αποτρζπουν το άνοιγμα των πλαϊνϊν. 
Θ ραφιζρα φζρει κατάλλθλα πζλματα ρυκμιηόμενου φψουσ για τθν επίτευξθ οριηοντίωςθσ. 
Θ ραφιζρα καλφπτεται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ διαρκοφσ 
παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Θ ραφιζρα κα καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο τθσ εταιρείασ μασ όπου 
διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογισ  «Σχεδιαςμόσ, 
παραγωγι, εμπορία, τεχνικι υποςτιριξθ και διανομι  Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων Γραφείου, 
Ξενοδοχειακοφ, Νοςοκομειακοφ και Εκπαιδευτικοφ Εξοπλιςμοφ» και ζχουν επιςυναφκεί ςτθν προςφορά 
μασ. 
Στθν προςφορά μασ επίςθσ ζχει επιςυναφκεί πιςτοποιθτικό μελαμίνθσ κλάςθσ Ε1 

 

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
APOSTOLOS PICHAS
Ημερομηνία:
2022.02.04 10:03:19
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2. ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ (80x250x37)-τεμάχια 28 
Θ βιβλιοκικθ ζχει διαςτάςεισ 80εκ. πλάτοσ, 250 φψοσ και 37 βάκοσ. 
Είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων, τφπου Ε1, επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα κατά τθν 
παραγωγι τθσ ςτο εργοςτάςιο με μελαμίνθ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ  ςασ από τα διακζςιμα, 
πάχουσ 25mm. 
Θ πλάτθ και οι πόρτεσ είναι από τα ίδια ωσ άνω υλικά με πάχοσ 18 mm. 
Πλα τα εμφανι ςόκορα φζρουν επζνδυςθ από ABS πάχουσ 3mm, που επικολλάται ςτθν μοριοςανίδα 
επιμελϊσ, με ειδικό μθχάνθμα. 
Τα ράφια τθσ είναι μετακινοφμενα, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε διάφορα φψθ ανάλογα με τισ επικυμίεσ 
του χριςτθ. Θ ζδραςθ των ραφιϊν γίνεται ςε κατάλλθλα κινθτά μεταλλικά ςτθρίγματα που εξαςφαλίηουν 
αντοχι ςε βάροσ τουλάχιςτον 50Kgr/ράφι. Υπάρχουν 2 ςτακερά ράφια ςτο φψοσ των 80εκ. και 190 εκ. που 
δζνουν το ςκελετό τθσ βιβλιοκικθσ και αποτρζπουν το άνοιγμα των πλαϊνϊν. 
Οι πόρτεσ είναι ανοιγόμενεσ και αναρτϊνται με μεντεςζδεσ αυτόματουσ, κουμπωτοφσ, ανκεκτικισ 
καταςκευισ και τζλειασ λειτουργίασ ανοίγματοσ 110 μοιρϊν. Αποτελείται ςτο ςφνολο από 2 πόρτεσ 
τοποκετθμζνεσ ςτο κάτω μζροσ, κα ζχουν φψοσ 80εκ. Οι πόρτεσ φζρουν εργονομικό πόμολο και 
αςφαλίηουν με κλειδαριά. 
Θ βιβλιοκικθ φζρει κατάλλθλα πζλματα ρυκμιηόμενου φψουσ για τθν επίτευξθ οριηοντίωςθσ. 
Θ βιβλιοκικθ καλφπτεται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ διαρκοφσ 
παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Θ ραφιζρα κα καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο τθσ εταιρείασ μασ όπου 
διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογισ  «Σχεδιαςμόσ, 
παραγωγι, εμπορία, τεχνικι υποςτιριξθ και διανομι  Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων Γραφείου, 
Ξενοδοχειακοφ, Νοςοκομειακοφ και Εκπαιδευτικοφ Εξοπλιςμοφ» και ζχουν επιςυναφκεί ςτθν προςφορά 
μασ. Στθν προςφορά μασ επίςθσ ζχει επιςυναφκεί πιςτοποιθτικό μελαμίνθσ κλάςθσ Ε1 
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3. ΣΥΤΑΙΕΑ- τεμάχια 31 
Θ ςυρταριζρα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτθ (κζλυφοσ) τρία (3) ςυρτάρια ιδίου μεγζκουσ 
Εςωτερικά ςτο 1ο ςυρτάρι περιλαμβάνει και ςυρόμενθ μολυβοκικθ. Θ μολυβοκικθ είναι καταςκευαςμζνθ 
από ενιςχυμζνο πολυαμίδιο με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κζςεισ για τα διάφορα είδθ γραφείου. 
Θ ςυρταριζρα διακζτει 1 κλειδαριά κλειδϊνει όλα τα ςυρτάρια μαηί. 
Οι οδθγοί των ςυρταριϊν είναι μεταλλικοί, καλισ ποιότθτασ και ακόρυβοι και ζχουν δυνατότθτα 
ανοίγματοσ τουλάχιςτον 80%. Τα ςυρτάρια φζρουν χειρολαβζσ. 
Το κουτί (πλαϊνά, βάςθ, καπάκι) είναι από μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με μελαμίνθ χρϊματοσ 
επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. Τα ςτοιχεία του κουτιοφ ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ 
με μεταλλικά φυράμια και βίδεσ ςε ιδθ κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ οπζσ, χωρίσ τθ χριςθ κόλλασ. 
Θ πλάτθ τθσ ςυρταροκικθσ είναι ορατι και για το λόγο αυτό φινιριςμζνθ και εμφανίςιμθ. Θ ςυρταροκικθ  
φζρει τζςςερισ (4) διπλοφσ τροχοφσ πλιρουσ περιςτροφισ. 
Θ μοριοςανίδα είναι πάχουσ 1,8 εκατοςτϊν, εκτόσ τθσ πλάτθσ που ζχει πάχοσ 0,5 εκατοςτά. 
Στα εμφανι ςτοιχεία μοριοςανίδασ κα τοποκετθκεί ιδίου χρϊματοσ ςόκορο πάχουσ 2 mm. 
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4. ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ-τεμάχια 24 
Το καπάκι του πάγκου είναι καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα 
με μελαμίνθ χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. 
Ρόδια και μετϊπθ είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με 
μελαμίνθ χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. Στο κάτω μζροσ των ποδιϊν υπάρχουν 
ρυκμιςτζσ φψουσ. 
Διαςτάςεισ 1,80 Χ 1,10 Χ 0,75 
Θ επιφάνεια του γραφείου διακζτει ειδικζσ ροηζτεσ για τθν διζλευςθ των καλωδίων τθλεφϊνου και Θ/Υ 

 
 
 
 

5. ΓΑΦΕΙΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΤΥΡΟΥ Α-τεμάχια 2 
Το καπάκι του πάγκου είναι καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα 
με μελαμίνθ χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. 
Το καπάκι εδράηεται ςε μεταλλικά πόδια θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε ςχιμα ανάςτροφου, αςφμμετρου "T" 
ςε μαφρο, λευκό, γκρι ι ανκρακί χρϊμα (θ επιλογι κα γίνει από το Ρανεπιςτιμιο, από τα διακζςιμα). Στο 
κάτω μζροσ των ποδιϊν υπάρχουν ρυκμιςτζσ φψουσ. 
Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ επιτρζπει τθ διζλευςθ καλωδίων, υπάρχουν ροηζτεσ διζλευςθσ ςτθν επιφάνεια 
εργαςίασ. 
Το γραφείο ζχει μετϊπθ θ οποία κα ςυνδζεται με τα μεταλλικά πόδια, θ μετϊπθ κα είναι μεταλλικι 
θλεκτροςτατικισ βαφισ, φψουσ τουλάχιςτον 0,30 μ. 
Στο καπάκι κα τοποκετθκεί ςόκορο πάχουσ 2 mm ιδίου χρϊματοσ με το καπάκι. 
Διαςτάςεισ 1,80 Χ 0,80 Χ 0,75 . 
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ΤΟ ΓΑΦΕΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΜΕΤΩΡΘ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 
 
 

6. ΓΩΝΙΑ ΓΑΦΕΙΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ-τεμάχια 3 
Γωνία που ςυνδυάηεται με το γραφείο εργαςίασ, καπάκι είναι καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα πάχουσ 
25mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με μελαμίνθ χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. 
Ρεριλαμβάνονται ςφνδεςμοι ςφνδεςθσ με το γραφείο. 
Διαςτάςεισ 0,80 Χ 0,80 (τεταρτθμόριο) 
 

 
 
 
 

7. ΑΣΡΟΡΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΑΔΟΟΥ, ΡΟΣΕΛΑΝΘΣ- ΜΕ ΜΑΤ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ, 1,2x2.40μ- τεμάχια 3 
Μαγνθτικόσ με πλαίςιο αλουμινίου, με γκρι αντιτραυματικζσ γωνίεσ, πλάτθ μεταλλικι γαλβανιηζ. 
Ρίνακασ εξαιρετικά ανκεκτικόσ για ςυνεχόμενθ, κακθμερινι χριςθ. 
Ζχει κικθ για μαρκαδόρουσ. 
Εγγφθςθ Επιφάνειασ: 20 ζτθ 
Δυνατότθτα χριςθσ ωσ επιφάνειασ προβολισ 
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8. ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΜΙΛΘΤΘ- τεμάχια 2 
Αναλόγιο ομιλθτι, απλισ μορφισ γενικϊν διαςτάςεων μικουσ 0,70μ. πλάτουσ 0,50μ. φψουσ 1,20μ. 
Θ επιφάνεια του αναλογίου είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων (τφπου Ε1) πάχουσ 
25χιλ. επενδυμζνθ αμφίπλευρα με μελαμίνθ χρϊματοσ τθσ εγκρίςεωσ τθσ επιβλζψεωσ, επιλογισ από τα 
διακζςιμα. 
Θ επιφάνεια του αναλογίου ζχει μία μικρι κλίςθ ςε ςχζςθ με τθν οριηόντια κζςθ για να διευκολφνει τθν 
ανάγνωςθ των κειμζνων χωρίσ όμωσ να γλιςτροφν τα χειρόγραφα ι βιβλία. 
Το τελικό φψοσ τθσ επιφάνειασ είναι 1,05μ. μπροςτά. 
Οι πλαϊνζσ κάκετεσ επιφάνειεσ πάχουσ 25χιλ. είναι από το ίδιο υλικό και επεξεργαςίασ και ςτθρίηονται με 
τθν επιφάνεια του αναλογίου με καβίλιεσ ξφλινεσ που κα κολλθκοφν. 
Στθ μπροςτινι όψθ του αναλογίου κα τοποκετθκεί κάκετθ επιφάνεια από το ίδιο υλικό και επεξεργαςία 
πάχουσ 25χιλ. 
Κάτω από τθν επιφάνεια του αναλογίου κα τοποκετθκεί ράφι από το ίδιο υλικό και επεξεργαςία πάχουσ 
25χιλ. 
Ο τρόποσ ςυγκόλλθςθσ των επιφανειϊν μεταξφ τουσ γίνεται με καβίλιεσ ξφλινεσ που κα κολλθκοφν, ζτςι 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα τθσ καταςκευισ. 
Πλα τα αφανι ςθμεία επενδφονται με ταινία pvc πάχουσ 2χιλ., για τθν αποφυγι προςβολισ τθσ 
μοριοςανίδασ από τθν υγραςία. 
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9. ΥΡΟΡΟΔΙΑ ΓΑΦΕΙΟΥ-τεμάχια 9 
Υλικό: Ρλαςτικό 
Διαςτάςεισ: 33x43,4cm  
Αντιολιςκθτικι επιφάνεια 
Αυτορρυκμιηόμενο 

 
 

10. ΚΑΛΟΓΕΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ-τεμάχια 4 
Σε χρϊμα επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου από τα διακζςιμα. 
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11. ΓΑΦΕΙΟ (ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ)-τεμάχια 6 
Γραφείο αποτελοφμενο από κφριο και ανεξάρτθτο βοθκθτικό γραφείο με δυνατότθτα προςάρτθςθσ δεξιά ι 
αριςτερά του γραφείου 
Κφριο και βοθκθτικό γραφείο: Επιφάνεια καταςκευαςμζνθ με μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ. 
Το καπάκι του πάγκου είναι καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα 
με μελαμίνθ χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα. 
Ρόδια και μετϊπθ από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με μελαμίνθ χρϊματοσ 
επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου, από τα διακζςιμα.  Στο κάτω μζροσ των ποδιϊν υπάρχουν ρυκμιςτζσ φψουσ. 
Θ επιφάνεια του γραφείου διακζτει ειδικζσ ροηζτεσ για τθν διζλευςθ των καλωδίων τθλεφϊνου και Θ/Υ. 
Το βοθκθτικό γραφείο ζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ δεξιά ι αριςτερά -δυνατότθτα προςάρτθςθσ 
βοθκθτικοφ γραφείου δεξιά θ αριςτερά 
Διαςτάςεισ κφριου γραφείου 180 Χ 110 Χ 75  
βοθκθτικό γραφείο 0,60 Χ 0,80 με προςάρτθςθ ςτθ πλευρά 0,60 

 
 

12. ΑΦΙΑ DEXION-τεμάχια 1 
γωνίεσ 360Χ200 (49 τεμ) 
ράφια 122Χ30Χ0,70 (35 τεμ) 
ράφια 92Χ30Χ0,7 (45 τεμ) 
βίδεσ με παξιμάδι Μ8Χ15 (650 τεμ) 
πλαςτικά πζλματα (50 τεμ) 
ςτριφϊνια και οφπα (20 τεμ) 
περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ 
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13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΑΧΕΙΟΘΘΚΘ-τεμάχιο 1 
4 ςυρτάρια κινοφμενα ςε οδθγοφσ με ειδικά ράουλα, για κρεμαςτοφσ φακζλουσ Α4 
Κάκε ςυρτάρι ανοίγει μζχρι το 100% του βάκουσ του 
Κάκε ςυρτάρι φζρει 2 μεταλλικζσ βζργεσ για τθν ςτιριξθ των φακζλων 
Μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ των βεργϊν 37εκ 
Διακζτει κεντρικό κλείδωμα με 2 κλειδιά 
Διαςτάςεισ Ρλάτοσ μζχρι 500 x Βάκοσ μζχρι 750 x Φψοσ μζχρι 1350 mm 
 

 
 
 

14. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΔΙΦΥΛΛΘ ΜΕ ΧΩΙΣΜΑ-τεμάχιο 1 
διαςτάςεισ 190Χ100Χ44cm 
διακζτει κλειδαριά 
μζγιςτο βάροσ ανά ράφι 20kg 
ράφια 4+1 

 
15. ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ (80x250x37)-τεμάχια 6 
Θ βιβλιοκικθ ζχει διαςτάςεισ 80εκ. πλάτοσ, 250 φψοσ και 37 βάκοσ. 
Είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων, τφπου Ε1, επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα κατά τθν 
παραγωγι τθσ ςτο εργοςτάςιο με μελαμίνθ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ ςασ από τα διακζςιμα, 
πάχουσ 25mm. 
Θ πλάτθ και οι πόρτεσ είναι από τα ίδια ωσ άνω υλικά με πάχοσ 18 mm. 
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Πλα τα εμφανι ςόκορα φζρουν επζνδυςθ από ABS πάχουσ 3mm, που επικολλάται ςτθν μοριοςανίδα 
επιμελϊσ, με ειδικό μθχάνθμα. 
Τα ράφια τθσ είναι μετακινοφμενα, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε διάφορα φψθ ανάλογα με τισ επικυμίεσ 
του χριςτθ. Θ ζδραςθ των ραφιϊν γίνεται ςε κατάλλθλα κινθτά μεταλλικά ςτθρίγματα που εξαςφαλίηουν 
αντοχι ςε βάροσ τουλάχιςτον 50Kgr/ράφι. Υπάρχουν 2 ςτακερά ράφια ςτο φψοσ των 80εκ. και 190 εκ. που 
δζνουν το ςκελετό τθσ βιβλιοκικθσ και αποτρζπουν το άνοιγμα των πλαϊνϊν. 
Οι πόρτεσ είναι ανοιγόμενεσ και αναρτϊνται με μεντεςζδεσ αυτόματουσ, κουμπωτοφσ, ανκεκτικισ 
καταςκευισ και τζλειασ λειτουργίασ ανοίγματοσ 110 μοιρϊν. Αποτελείται ςτο ςφνολο από 2 πόρτεσ ςτο 
φψοσ 250εκ. Οι πόρτεσ φζρουν εργονομικό πόμολο και αςφαλίηουν με κλειδαριά. 
Θ βιβλιοκικθ φζρει κατάλλθλα πζλματα ρυκμιηόμενου φψουσ για τθν επίτευξθ οριηοντίωςθσ. 
Θ βιβλιοκικθ καλφπτεται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ διαρκοφσ 
παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Θ βιβλιοκικθ κα καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο τθσ εταιρείασ μασ όπου 
διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογισ  «Σχεδιαςμόσ, 
παραγωγι, εμπορία, τεχνικι υποςτιριξθ και διανομι  Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων Γραφείου, 
Ξενοδοχειακοφ, Νοςοκομειακοφ και Εκπαιδευτικοφ Εξοπλιςμοφ» και ζχουν επιςυναφκεί ςτθν προςφορά 
μασ. 
Στθν προςφορά μασ επίςθσ ζχει επιςυναφκεί πιςτοποιθτικό μελαμίνθσ κλάςθσ Ε1 
 

 
 

16. ΕΜΑΙΟ ΚΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 82x46x91Y-τεμάχια 3 
υλικό laminate πάχουσ 18 χιλ. 
με κλειδαριά 
3 εςωτερικοφσ τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ πλιρουσ ζκταςθσ βαρζωσ τφπου για κρεμαςτοφσ φακζλουσ Α4 ι 
ςυνδυαςμό φακζλων Α3 και Α4 
πλάτθ πάχουσ 8 χιλ. φορεμζνθ ςε οδθγό 
καπάκι laminate 
χρϊμα κεραςιά 
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ΤΑ ΕΜΑΙΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

17. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ-τεμάχια 68 
Κάκιςμα τροχιλατο, περιςτρεφόμενο, ανατομικό αυξομειοφμενου φψουσ με αμορτιςζρ. 
Ανεξάρτθτθ ζδρα - πλάτθ ρυκμιηόμενεσ κακϋ φψοσ 
Μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ – ζδρασ τφπου synchro με δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ ςε 5 
κζςεισ. 
Σφςτθμα ομαλισ επαναφοράσ τθσ πλάτθσ. 
Θ πλάτθ και θ ζδρα προςτατεφονται ςτο πίςω μζροσ για τθν πλάτθ με ςκλθρό κάλυμμα πολυπροπυλενίου 
ςτο κάτω μζροσ για τθν ζδρα με το ίδιο κάλυμμα 
Θ ταπετςαρία του κακίςματοσ είναι φφαςμα πυκνισ φφανςθσ, ανκεκτικό ςτουσ λεκζδεσ, υψθλισ αντοχισ ςε 
μακροχρόνια χριςθ, χρϊματοσ επιλογισ του Ρανεπιςτθμίου από τα διακζςιμα. 
Τα μπράτςα του κακίςματοσ είναι καταςκευαςμζνα από θμίςκλθρθ πολυουρεκάνθ χρϊματοσ μαφρου και  
ζχουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ κακ’ φψοσ. 
Βάςθ με 5 πόδια από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, γυαλιςμζνο, με δίδυμουσ τροχοφσ από πολυαμίδιο. 
Ζμβολο αερίου για τθ ρφκμιςθ φψουσ του κακίςματοσ με εφροσ ρφκμιςθσ φψουσ 130mm 
Εςωτερικό ζδρασ και πλάτθσ από κόντρα πλακζ, με πολυουρεκάνθ πάχουσ 4 εκατοςτά 
Μπράτςα από πολυπροπυλζνιο με μεταλλικι ενίςχυςθ ςτο εςωτερικό, ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ, 5 εκατοςτά. 
Διαςτάςεισ Ζδρα 48Χ48 εκατοςτά Ρλάτθ 74Χ48 εκατοςτά 
Εφροσ διακφμανςθσ φψουσ ζδρασ 44-57 εκατοςτά 
Θ εταιρεία μασ εγγυάται για όλα τα μθχανικά μζρθ για ζνα (1) ζτοσ. Τα κακίςματα πλθροφν τουσ όρουσ 
αςφαλείασ και αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ ISO 9001 διαχείριςθσ ποιότθτασ, ISO 14001 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, UNI STANDARDS ΕΝ1335 ςτακερότθτα-ποιότθτα αςφάλεια για κακίςματα 
γραφείου, όπου και ςασ τα προςκομίηουμε. 
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18. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΒΑΗΟΜΕΝΟ-τεμάχια 126 
Το κάκιςμα δεν ζχει μπράτςα. 
Διακζτει μαφρο μεταλλικό ςκελετό θλεκτροςτατικισ βαφισ, οβάλ διατομισ με 4 πόδια, με παράλλθλθ 
μπάρα ενίςχυςθσ ςτο κάτω μζροσ τθσ ζδρασ 
Θ πλάτθ είναι καταςκευαςμζνθ με ςχζδιο διάτρθςθ και ζδρα πολυπροπυλενίου ςε χρϊμα επιλογισ του 
Ρανεπιςτθμίου από τα διακζςιμα. 
Ραρζχεται εγγφθςθ, service και ανταλλακτικά ενόσ (1) ζτουσ. 
Οι διαςτάςεισ του κακίςματοσ είναι: Συνολικζσ διαςτάςεισ κακίςματοσ: φψοσ 78 x βάκοσ 54 xπλάτοσ 54 

 
19. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ-τεμάχια 28 
Κάκιςμα τροχιλατο, περιςτρεφόμενο, ανατομικό αυξομειοφμενου φψουσ με αμορτιςζρ. 
Ενιαίοσ ςκελετόσ ζδρασ - πλάτθσ από πολλαπλζσ ςτρϊςεισ φφλλων ξφλου πρεςςαριςτά ςε καλοφπι 
Μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ – ζδρασ με δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ ςε 5 κζςεισ. 
Ζδρα - πλάτθ ρυκμιηόμενθ ωσ ςφνολο κακϋ φψοσ 
Ζδρα και πλάτθ κα αποτελοφνται από ενιαίο λουςτραριςμζνο, ξφλο πολλαπλϊν ςτρϊςεων και 
ςυνοδεφονται από αποςπϊςμενα μαξιλαράκια από αφρολζξ με επζνδυςθ δερματίνθσ. 
Βάςθ με 5 πόδια από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, γυαλιςμζνο, με δίδυμουσ τροχοφσ από πολυαμίδιο. 
Ζμβολο αερίου για τθ ρφκμιςθ φψουσ του κακίςματοσ με εφροσ ρφκμιςθσ φψουσ τουλάχιςτον 120mm 
Διαςτάςεισ (±1 εκατοςτό) Ζδρα 48Χ48 εκατοςτά Ρλάτθ  από το ζδαφοσ 74 Χ48 εκατοςτά 
Εφροσ διακφμανςθσ φψουσ ζδρασ (τουλάχιςτον)  44-57 εκατοςτά 
Θ εταιρεία μασ εγγυάται για όλα τα μθχανικά μζρθ για ζνα (1) ζτοσ. Τα κακίςματα πλθροφν τουσ όρουσ 
αςφαλείασ και αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ ISO 9001 διαχείριςθσ ποιότθτασ, ISO 14001 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΤΠΟ ΜΠΡΑΣΩΝ 
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περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, UNI STANDARDS ΕΝ1335 ςτακερότθτα-ποιότθτα αςφάλεια για κακίςματα 
γραφείου, όπου και ςασ τα προςκομίηουμε 
 

 
 
 
 
20. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΟΙΒΑΗΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΓΑΦΘΣ-τεμάχια 229 
Κάκιςμα ςτοιβαηόμενο με Μπράτςα και Αναλόγιο Γραφισ 
Οι ςυνολικζσ διαςτάςεισ του κακίςματοσ ςυνεδριάςεων με μπράτςα και αναλόγιο είναι: 58x51x82cm  
Ο ςκελετόσ είναι καταςκευαςμζνοσ από ςωλινα κυκλικισ διατομισ, διαμζτρου 22mm, επιχρωμιωμζνοσ, με 
τζςςερα πόδια, τα οποία ςυνδζονται για μεγαλφτερθ αντοχι με τζςςερισ τραβζρςεσ κάτω από τθν ζδρα. Θ 
βάςθ του ςκελετοφ φζρει αντιολιςκθτικά πλαςτικά πζλματα για τθν προςταςία του δαπζδου. 
Θ ζδρα είναι καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό πολυπροπυλζνιο πάχουσ 12mm, ανατομικά διαμορφωμζνο. 
Οι διαςτάςεισ τθσ ζδρασ είναι: 46x45cm. 
Θ πλάτθ είναι καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό πολυπροπυλζνιο, πάχουσ 12mm, ανατομικά διαμορφωμζνο 
με καμπφλο ςχθματιςμό. Οι διαςτάςεισ τθσ πλάτθσ είναι: 50x39cm. Τα μπράτςα αποτελοφνται από 
ανκεκτικό πολυπροπυλζνιο και ςυνδζονται για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθν ζδρα και ςτθν πλάτθ του 
κακίςματοσ. 
Το κάκιςμα φζρει αναλόγιο γραφισ ανακλινόμενο, με μθχανιςμό που εξαςφαλίηει ακόρυβθ και εφκολθ 
αναδίπλωςθ. Το πολυπροπυλζνιο, τα μπράτςα και το αναλόγιο κα είναι ςε απόχρωςθ μαφρθ ι γκρι, 
ςφμφωνα με το δειγματολόγιο που κα προςκομίςουμε ζπειτα από τθν κατακφρωςι μασ, ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, προκειμζνου να επιλζξει τθν τελικι απόχρωςθ των επιμζρουσ τμθμάτων. 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΣΤΠΟ 

ΒΑΗ ΜΔ 5 ΠΟΓΙΑ ΑΠΟ 

ΥΤΣΟΠΡΔΑΡΙΟΣΟ 

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΓΤΑΛΙΜΔΝΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΔΓΡΑ ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΗ ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΑ 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΔ 

ΔΠΔΝΓΤΗ ΓΔΡΜΑΣΙΝΗ 
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21. ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΩΩΝ ΥΡΟΔΟΧΘΣ- ΑΝΑΜΟΝΘΣ/ 3 ΘΕΣΕΩΝ-τεμάχια 2 
3 Θζςεισ – Κακίςματα 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ : 181 x 58x 77cm 
Μπράτςα - Ρόδια Μζταλλο / Χρϊμιο 
Κάκιςμα - Ρλάτθ Μζταλλο Mesh Γκρι 

 
22. ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΩΩΝ ΥΡΟΔΟΧΘΣ- ΑΝΑΜΟΝΘΣ/ 4 ΘΕΣΕΩΝ-τεμάχια 2 
Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ :237X58 X77CM  
Μπράτςα – Ρόδια Μζταλλο / Χρϊμιο 
Κάκιςμα – Ρλάτθ Μζταλλο Mesh Γκρι 

 
23. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ-τεμάχια 8 
Σκελετόσ: μεταλλικόσ χρωμίου, ςχιματοσ S 
Ενιαία ζδρα/πλάτθ επενδυμζνθ 
Επζνδυςθ: Επζνδυςθ με δερματίνθ ςε μαφρο 
Μπράτςα : Χρωμίου επενδυμζνα 

 
 

Ο Προσφέρων 
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Επωνυμία Προμηθευτή: MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ

Α/Α Συστήματος: 144119,1
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 11/2021 Διακήρυξη για Προμήθεια και

τοποθέτηση επίπλων και εξοπλισμού
Αριθμός Προσφοράς: 266712

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οικονομική Προσφορά.pdf ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οικονομική  προσφορά

   2.4.4	Περιεχόμενα 
Φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά 
συντάσσεται με βάση το 
αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα  IV της 
διακήρυξης: 
Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια 
αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά 
μονάδα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Οι 
προσφερόμενες τιμές είναι 
σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 
Ως απαράδεκτες θα 
απορρίπτονται προσφορές 
στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή
σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
APOSTOLOS PICHAS
Ημερομηνία:
2022.02.04 13:24:59
EET
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη  του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 
και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της 
σύμβασης παρούσας.

Α/Α
Α/Α

Γραμ.
ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 (€)

ΦΠΑ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ

(€)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ

1 1 39150000-8  
Διάφορα έπιπλα 
και εξοπλισμός

Τεμάχιο 1 19689.5 19.689,50 24 4.725,48 24.414,98

2 1 39113000-7  
Ποικίλα καθίσματα
και καρέκλες

Τεμάχιο 1 31281.35 31.281,35 24 7.507,52 38.788,87

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 50.970,85 12.233,0
0

63.203,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 50.970,85 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ.
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