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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια επίπλων (καρέκλες, βιβλιοθήκες,
γραφεία, συρταριέρες, καρεκλάκια βρεφών, ράντζα νηπίων, σετ τραπέζι κουζίνας με
καρέκλες, θρανία, πτυσσόμενες καρέκλες, καθίσματα συνεδριακού κέντρου κ.α) για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, από Ίδιους Πόρους και Υπόλοιπο Οικογενειακής
Εναρμόνισης, για το οικονομικό έτος 2017, προϋπολογισμού 11.000,00 € μαζί με ΦΠΑ 24%
και θα βαρύνει αναλυτικά:
 στον Κ.Α. 10/7133 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Έπιπλα
– σκεύη» και εγγεγραμμένη πίστωση 6.000,00 € από Ίδιους Πόρους (για τις
ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών)
 στον Κ.Α. 15/7133.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια επίπλων για το Δημοτικό Ωδείο» και εγγεγραμμένη πίστωση
1.500,00€, από Ίδιους Πόρους για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου.
 στον Κ.Α. 15/7133.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια καθισμάτων για το Συνεδριακό Κέντρο “Χρήστος Παλαιολόγος”»
και εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 € από Ίδιους Πόρους για τις ανάγκες του
Συνεδριακού,
 στον Κ.Α. 60/7133.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια επίπλων-σκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών» και
εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00 € από Υπόλοιπο Οικογενειακής Εναρμόνισης, για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1. Προμήθεια επίπλων -συσκευών για τις ανάγκες των διοικητικών – οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
Για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών απαιτείται η προμήθεια των:
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Τροχήλατα Καθίσματα Εργασίας: ψηλή πλάτη, με βραχίονες, τροχήλατο
περιστρεφόμενο, ανυψώμενο με επένδυση τεχνοδέρματος / υφάσματος

Γραφεία: με μετώπη και επιφάνεια εργασίας

Συρταριέρες τροχήλατες: Τροχήλατες συρταριέρες με μολυβοθήκες και 3
συρτάρια

Ραφιέρες: ράφια

Βιβλιοθήκη δίφυλλη: με πόρτες και κλειδαριά

Βιβλιοθήκες Γραφείου Επαγγελματικές: ράφια και ντουλάπι κάτω με κλειδαριές
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται περίπου στα 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2. Προμήθεια επίπλων -συσκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Λεβαδέων
Για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων απαιτείται η προμήθεια των
παρακάτω ειδών:

3 καρεκλάκια βρεφών ζωάκια,

20 ράντζα νηπίων,

2 ρηλάξ βρεφικά,

2 βρεφικά καθίσματα,

1 καναπές αναμονής,

2 καθίσματα εργασίας και

1 τραπέζι οβάλ

Σετ τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται περίπου στα 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου
Για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω
ειδών:

5 βιβλιοθήκες γραφείου επαγγελματικές,

2 ντουλάπια γραφείου επαγγελματικά,

6 θρανία,

18 πτυσσόμενες καρέκλες και

2 καρέκλες γραφείου.
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται περίπου στα 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου
Για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου Χρήστος Παλαιολόγος απαιτείται η προμήθεια

25 καθισμάτων.
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται περίπου στα 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθειες για τις ανάγκες των διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΜ. ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

Βιβλιοθήκες γραφείου
επαγγελματικές

8

75,00

600,00

39122200-5

2.

Βιβλιοθήκες- Ντουλάπες
δίφυλλες

6

120,00

720,00

39122200-5

3.

Συρταριέρες

6

159,00

954,00

39100000-3

4.

Ραφιέρες

2

180,40

360,80

39100000-3

5.

Γραφεία

2

176,95

353,90

39100000-3

6.

Τροχήλατες Καθίσματα
εργασίας

25

74,00

1.850,00

39111000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

49

ΑΞΙΑ

CPV

4.838,70

ΦΠΑ 24%

1.161,29

ΣΥΝΟΛΟ

5.999,99
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Α/Α

Προμήθειες για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΜ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΞΙΑ CPV

1.

Καρεκλάκια βρεφών

3

63,71

191,13

39161000-8

2.

Ράντζα νηπίων

20

36,20

724,00

39161000-8

3.

Ρηλάξ βρεφικό

2

61,29

122,58

39161000-8

4.

Κάθισμα βρεφικό

2

39,52

79,04

39161000-8

5.

Τραπέζι οβάλ

1

182,18

182,18

39121200-8

6.

Καναπές αναμονής

1

340,18

340,18

39113200-9

7.

Τροχήλατες Καθίσματα
εργασίας

2

74,00

148,00

39111000-3

8.

Σετ Τραπέζι κουζίνας με 4
καρέκλες

1

229,00

229,00

39100000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

2.016,11

ΦΠΑ 24%

483,87

ΣΥΝΟΛΟ

2.499,98

Προμήθειες για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΜ. ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

Βιβλιοθήκες γραφείου
επαγγελματικές

5

75,00

375,00

39122200-5

2.

Ντουλάπια γραφείου
επαγγελματικά

2

43,00

86,00

39122200-5

3.

Θρανία

6

56,45

338,70

39122200-5

4.

Καρέκλες πτυσσόμενες

18

16,33

293,94

39111000-3

5.

Καρέκλα γραφείου

1

42,00

42,00

39111000-3

6.

Τροχήλατες Καθίσματα
εργασίας

1

74,00

74,00

39111000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

CPV

1.209,64

ΦΠΑ 24%

290,31

ΣΥΝΟΛΟ

1.499,95
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Προμήθειες για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΜ. ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

Καθίσματα

25

32,25

ΑΞΙΑ
806,25

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

806,25

ΦΠΑ 24%

193,50

ΣΥΝΟΛΟ

999,75

CPV
39110000-6

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Γ. 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΙΤΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από
χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, γυαλισμένη

Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και
να φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.

Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό
ο οποίος να βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να καλύπτεται από
τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο)

Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

Ο μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης
ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το βάρος
του χρήστη

Να έχει πλαστικά μπράτσα
 Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–124 cm

Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων από ύφασμα ή δέρματος – δερματίνης
Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής
εμφάνισης
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Θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια
και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της
ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στην χρήση (καμπύλες, ακμές, γωνίες)

Η επιλογή των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα
χρωματολόγια.
ΓΡΑΦΕΙΟ:
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά
εξαρτήματα και διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 (±3εκ), στο χρώμα της
οξιάς.
Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1,
επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα)
θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm.
Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά,
θα βρίσκονται
ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα
εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης.
Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της
οριζοντίωσης.
Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ
(προαιρετικά)
Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ:
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρταριέρα ,
μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας,
πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 εκ.(+ 5 εκ.).
Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα
υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδειμένης αμφίπλευρα από
μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους
3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδομή των συνδετικών
εξαρτημάτων.
Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν
σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη
αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτείται η εργασία γραφείου. Η
συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει
2 κλειδιά, με άρθρωτη εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να
στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε τέσσερις δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας,
κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν έδραση και εύκολη
μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταρίερας με πρεσσαριστές φωλιές και
ατσάλινους πόρους.
Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας»
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΝΤΟΥΛΑΠΑ- ΔΙΦΥΛΛΗ
Θα αποτελείται από: μοριοσανίδα με επένδυση, να περιλαμβάνει πόρτες από μοριοσανίδα
με επένδυση, κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, φερομένη σε οδηγό με μεγαλύτερη αντοχή
και εσωτερικά, κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να διαμορφώνονται σύμφωνα με
τις ανάγκες.
Διαστάσεις: 90 Χ 45 και ύψους το περισσότερο δύο (2) μέτρα (±5εκ)
Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
ΡΑΦΙΕΡΑ
Θα αποτελείται από: ράφια με επένδυση, πλάτη πάχους 8 mm, φερομένη σε οδηγό με
μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
Διαστάσεις: 90 Χ 40 και ύψους το περισσότερο δύο (2) μέτρα (±5εκ)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων
το ένα (1) εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 32-40 cm/ ύψος 172-182 cm (±5εκ).
Υλικό κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη,
9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 3/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων
Μελέτη 207/2017

Γ. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Καρεκλάκια βρεφών ζωάκια
Κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση
οξιάς. Η πλάτη να είναι χαραγμένη και μορφοποιημένη σε ζωάκι από ηλεκτρονικό
μηχάνημα ακριβείας να έχει δίσκο, υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας: Διαστάσεις 39Χ47Χ72εκ.
Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
Ράντζα νηπίων
Ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη
ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα. Διαστάσεις:140Χ58Χ14 εκ., ύψος έως τη
σωλήνα:13,5εκ. Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
Ρηλάξ βρεφικό
Ρηλάξ βρεφικό Διαστάσεις:51,5Χ65Χ67εκ. Το κάλυμμα να βγαίνει και να πλένεται. Χρώμα
από διαθέσιμο χρωματολόγιο.
Κάθισμα βρεφικό
Να είναι ασφαλές και σταθερό για ηλικίες βρεφών 6-36 μηνών. Χρώμα από διαθέσιμο
χρωματολόγιο.
Καναπές αναμονής
Καναπές αναμονής διθέσιος. Διαστάσεις:135Χ67Χ70 εκ Χρώμα από διαθέσιμο
χρωματολόγιο.
Τροχήλατο κάθισμα εργασίας

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από
χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, γυαλισμένη

Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και
να φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.

Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό
ο οποίος να βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να καλύπτεται από
τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο)
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Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

Ο μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης
ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το βάρος
του χρήστη

Να έχει πλαστικά μπράτσα

Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–124 cm

Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων από ύφασμα ή δέρματος – δερματίνης
Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής
εμφάνισης

Θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια
και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της
ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στην χρήση (καμπύλες, ακμές, γωνίες)

Η επιλογή των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα
χρωματολόγια.
Τραπέζι Οβάλ
Κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση φορμάικας το καπάκι. Τα βερνίκια να είναι νερού ,μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον. Όλα τα άκρα τους να είναι στρογγυλεμένα. Τα καπάκια να συνδέονται με το
σκελετό με βιδωτές γωνίες,για μεγαλύτερη ενίσχυση της αντοχής τους. Στα πέλματα να
φέρουν
φυτευτά
ελαστικά
τακάκια
για
την
προστασία
του
δαπέδου.
Διαστάσεις:149Χ60Χ56εκ.
Σετ Τραπέζι Κουζίνας με τέσσερις καρέκλες
Η επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι διαστάσεων 1,25Μ Χ 0,75Μ (±5εκ) με επένδυση
μελαμίνη 25 χιλιοστών, κατασκευασμένη από από φουρνιστή οξιά με σόκχορο 2 χιλ.,
άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί τοξικότητας και
υγιεινής. Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο οξιάς.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο χρώμα
που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
Η καρέκλα θα είναι κατασκευασμένη από φουρνιστό ξύλο οξιάς και επένδυση από
σκληρό αφρολέξ και ύφασμα στο μέρος του καθιστού. Θα έχει ξύλινη κατασκευή για
μεγαλύτερη αντοχή, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί
τοξικότητας και υγιεινής.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο χρώμα
που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
Γ. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Βιβλιοθήκες γραφείου επαγγελματικές
Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το
ένα (1) εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 32-40 cm/ ύψος 172-182 cm. Υλικό
κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την
πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης: οξιά ή κερασιά για τα φύλλα του ντουλαπιού, γραφίτης ή
μαύρο για το υπόλοιπο.
11

Ντουλάπια γραφείου επαγγελματικά
Ντουλάπια
με
δύο φύλλα,
κλειδαριά
και ένα
(1) ράφι
εσωτερικό.
Μήκος
80-100
cm
/
βάθος
40-50
cm/
ύψος
82-100
cm.
Υλικό κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm
για την πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης: οξιά ή κερασιά για τα φύλλα του ντουλαπιού,
γραφίτης ή μαύρο για το υπόλοιπο.
Θρανία
Θρανία διθέσια χωρίς πρόσοψη, με επιφάνεια εργασίας λευκής μελαμίνης πάχους 25mm
και περιμετρικά pvc πάχους 2mm. Χρώμα περιθωρίου περιμετρικά οξιά ή κερασιά.
Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας 120 cm x 40 cm. Ύψος 75 cm. Πόδια μεταλλικά στρογγυλά
σε χρώμα inox ή μαύρο.
Καρέκλες πτυσσόμενες
Καρέκλες ξύλινες σπαστές (πτυσσόμενες) χωρίς μπράτσα, πηχάκι φυσικού χρώματος.
Διαστάσεις: Πλάτος 39,5-43 cm/ Βάθος 49-52cm/ Ύψος 77,5-79cm.
Καρέκλα γραφείου στενή
Καρέκλα γραφείου υπαλληλική, τροχήλατη (ECO), ανατομική, με μπράτσα, εργονομικό
σχεδιασμό, πεντάκτινη βάση, το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να
ενεργοποιείται με μοχλό ο οποίος να βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, ο μηχανισμός
ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Ο
μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή
να ακολουθεί το σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το βάρος του χρήστη, το
έμβολο να καλύπτεται από τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού
(πολυπροπυλένιο) ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος-πλάτης, μεγάλης αντοχής στους
κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης, απολύτως ανατομικά και θα
παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση
των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στην
χρήση (καμπύλες, ακμές, γωνίες)
Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-116 cm.
Η επιλογή των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα
χρωματολόγια.
Τροχήλατο Κάθισμα Εργασίας

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από
χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, γυαλισμένη

Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και
να φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.

Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό
ο οποίος να βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να καλύπτεται από
τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο)

Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

Ο μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης
ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το βάρος
του χρήστη

Να έχει πλαστικά μπράτσα

Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–124 cm
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Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων από ύφασμα ή δέρματος – δερματίνης
Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής
εμφάνισης

Θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια
και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της
ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στην χρήση (καμπύλες, ακμές, γωνίες)
Η επιλογή των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα
χρωματολόγια.
Γ. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙ Α ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Καθίσματα
Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να αερίζεται βραδυφλεγές (χρώματος μπλε) με
μεταλλικό σκελετό και μπράτσα.
Συντάχθηκε 3/11/2017
Θεωρήθηκε
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών για τις ανάγκες των
Οικονομικών , Διοικητικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Λεβαδέων
Μελέτη 207/2017

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο Αναθέτουσα αρχή (Κύριος της Προμήθειας)
Δήμος Λεβαδέων με δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ. Κ. 32 131. Λιβαδειά Βοιωτίας.
Άρθρο 2ο : Αντικείμενο προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας έπιπλα (τροχήλατα καθίσματα εργασίας, ραφιέρες, καρέκλες
πτυσσόμενες, βιβλιοθήκες, θρανία, καθίσματα συνεδριακού κ.α.)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από τους παρακάτω Κ.Α. του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Λεβαδέων, αναλυτικά:
 στον Κ.Α. 10/7133 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Έπιπλα
– σκεύη» και εγγεγραμμένη πίστωση 6.000,00 € από Ίδιους Πόρους (για τις
ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών)
 στον Κ.Α. 15/7133.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια επίπλων για το Δημοτικό Ωδείο» και εγγεγραμμένη πίστωση
1.500,00€, από Ίδιους Πόρους για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου.
 στον Κ.Α. 15/7133.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια καθισμάτων για το Συνεδριακό Κέντρο “Χρήστος Παλαιολόγος”»
και εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 € από Ίδιους Πόρους για τις ανάγκες του
Συνεδριακού,
 στον Κ.Α. 60/7133.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο
«Προμήθεια επίπλων-σκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών» και
εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00 € από Υπόλοιπο Οικογενειακής Εναρμόνισης, για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων

14

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της προμήθειας, τον
σχεδιασμό, τις ενδεικτικές διαστάσεις,τις απαιτήσεις ασφαλείας, την σήμανση και επίθεση
ετικετών και τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμόρφωσης ( άρθρο 54 του Ν.4412/2016)
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο τεύχος Τεχνική Έκθεση και Προδιαγραφές και
πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ( παρ.7 του
άρθρο 54 του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται
η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.
Άρθρο 4ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων διέπεται από τις
παρακάτω διατάξεις:
1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. ( Ν.3463/06).
2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.
3) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Άρθρο 5ο: Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης
Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:
Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)
Συμφωνητικό ( για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).
Άρθρο 6ο: Τρόπος - Τόπος - χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).
Η προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.
Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν
υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 36 παρ.1
του Ν.4412/06)
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής
{χαμηλότερη τιμή} (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)
Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σοφοκλέους 15 – Λιβαδειά Τ.Κ.
32131) (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
1.) Αποδεικτικό άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνάφεια με το είδος της
ζητούμενης προμήθειας δηλαδή εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
2.) Πρόσφατο Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ποινικό μητρώο
(τελευταίου τριμήνου) από την αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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Τεχνική Προσφορά
(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)
1.) Τεχνικά Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών από τα οποία θα
προκύπτει η προμήθεια σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των
προδιαγραφόμενων υλικών.
2.) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε ότι:
α) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς (παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016)
β) Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας μελέτης και ότι τους αποδέχεται χωρίς
καμία επιφύλαξη,
γ)τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή
δ) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την ανάδοχο φορέα
Οικονομική Προσφορά
(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)
Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ανάθεση της προμήθειας επικυρώνεται με απόφαση της Δημάρχου (αποφαινόμενου
οργάνου) του Δήμου Λεβαδέων.
Διαδικασία προσφορών:
Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές και
αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές (παρ.2 του άρθρο 100 του Ν. 4412/2016).
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων δηλαδή
τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης, τον σχεδιασμό,
τις ενδεικτικές διαστάσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας, την σήμανση και επίθεση ετικετών και
τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμόρφωσης ( άρθρο 54 του Ν.4412/2016)
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και
πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ( παρ.7 του
άρθρο 54 του Ν.4412/2016).
Η ανωτέρω προμήθεια αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει
με την παράδοση των υλικών και μέχρι το τέλους του έτους.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον τόπο που θα του υποβάλει ο
αρμόδιος υπάλληλος, μετά από δελτίο παραγγελίας.
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο και
πρακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 από Επιτροπή Παραλαβής.
Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας από τον αρμόδιο υπάλληλο προς τον προμηθευτή δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παραπάνω αναγραφόμενα είδη σε καλή, άριστη και
σωστή κατάσταση.
Ο χώρος παροχής των προϊόντων είναι: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λεβαδέων, οι Παιδικοί
Σταθμοί του Δήμου Λεβαδέων, το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς και το Συνεδριακό Κέντρο
“Χρήστος Παλαιολόγος”.
Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.
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Άρθρο 9ο: Τρόπος Πληρωμής – Αναθεώρηση τιμών
Για την παροχή των παραπάνω προμηθειών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται από την
προσφορά του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος
της εντολής.
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, τιμολογίου με ένδειξη
εξοφλήθηκε ή εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εφόσον δεν αναγράφεται η λέξη
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (παρ. 4
του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).
Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6
του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)
Οι κατά τη διαδικασία υποβληθεισόμενες προσφορές θα ορίζουν την προθεσμία εντός της
οποίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια έπιπλα, από της
υπογραφής της συμβάσεως και μέχρι το τέλους του έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο της μελέτης ή για
κάθε ένα τμήμα στο σύνολό τους.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές, χωρίς δικαίωμα άρνησης του
αναδόχου της προμήθειας.
Ο προμηθευτής εντός της προσφοράς θα επισυνάπτει και δείγμα αν ζητηθεί από την
υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος εάν αδυνατεί εντός προθεσμίας να παραδώσει τα υλικά, δύναται να κηρυχθεί
από το Δήμο έκπτωτος.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός 40 ημερών από την κατάθεσή του, μετά
την τμηματική ή ολική παραλαβή των ειδών, με έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και αφού συνταχθούν όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος, στο Δήμο Λεβαδέων
Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση κατάθεσης των τιμολογίων, με αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου μας.
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση και θα λήξει με
την παράδοση των υλικών, έως το τέλος του έτους.
Άρθρο 10ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006.
Συντάχθηκε 3/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Λεβαδέων
Μελέτη 207/3-11-2017

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Προμήθειες για τις ανάγκες των διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΜ.

1.

Βιβλιοθήκες
γραφείου
επαγγελματικές

8

39122200-5

2.

ΒιβλιοθήκεςΝτουλάπες
δίφυλλες

6

39122200-5

3.

Συρταριέρες

6

39100000-3

4.

Ραφιέρες

2

39100000-3

5.

Γραφεία

2

39100000-3

6.

Τροχήλατες
Καρέκλες

25

39111000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

49

ΑΞΙΑ

CPV

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Λεβαδέων
Μελέτη 207/3-11-2017

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. Προμήθειες για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΞΙΑ

CPV

1.

Καρεκλάκια βρεφών

3

39161000-8

2.

Ράντζα νηπίων

20

39161000-8

3.

Ρηλάξ βρεφικό

2

39161000-8

4.

Κάθισμα βρεφικό

2

39161000-8

5.

Τραπέζι οβάλ

1

39121200-8

6.

Καναπές αναμονής

1

39113200-9

7.

Κάθισμα εργασίας

2

39111000-3

8.

Τραπέζι κουζίνας με
καρέκλες

1

39100000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Λεβαδέων
Μελέτη 207/3-11-2017

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

3. Προμήθειες για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΕΜ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΞΙΑ

1.

Βιβλιοθήκες γραφείου
επαγγελματικές

5

39122200-5

2.

Ντουλάπια γραφείου
επαγγελματικά

2

39122200-5

3.

Θρανία

6

39122200-5

4.

Καρέκλες πτυσσόμενες

18

39111000-3

5.

Καρέκλα γραφείου

1

39111000-3

6.

Καρέκλα γραφείου

1

39111000-3

CPV

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131

Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Λεβαδέων
Μελέτη 207/2017

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Προμήθειες για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Καθίσματα

ΤΕΜ.
25

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΑΞΙΑ

CPV
39110000-6

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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