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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Σο .Γ.Δ. Νιγπίηαρ ζύκθωλα κε ηελ κε αξ. πξωη.: 650/8/22015/12-05-2017 (ΑΓΑ: 6Ζ0Γ46ΨΕΠ7ΒΖ) απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηξηώλ
βηβιηνζεθώλ, ηεζζάξωλ βηβιηνζεθώλ κε πιάηε, πέληε πηλάθωλ αλαθνηλώζεωλ, ελόο βήκαηνο
νκηιηώλ θαη δύν ηξνρήιαηωλ ηξαπεδηώλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

Οη ελδηαθεξόκελεο

επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα απνζηείινπλ πξνζθνξέο από ηελ Σξίηε 23/05/2017 έωο θαη ηελ Σεηάξηε
31/05/2017 θαη ώξα 12:00, ζην .Γ.Δ. Νηγξίηαο εληόο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νηγξίηαο ή
ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε. Η πξνζθνξά δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2230€, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Οη αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα ζπκθωλνύλ κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η δηελέξγεηα ηωλ δηαδηθαζηώλ ζύκθωλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα γίλεη από ην ΓΔ Νηγξίηαο θαη ε έγθξηζε ηεο αλάζεζεο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.
Δπηζπλάπηεηαη έληππν πιήξνπο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη έληππν ππνβνιήο πξνθνξώλ.

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και μέγιζηη ηιμή ππο Φ.Π.Α.
επίπλων για ηον εξοπλιζμό ηος .Γ.Δ. Νιγπίηαρ
ΤΕΜ

α/α Περιγραφή

ΣΙΜΗ

ΤΝ.ΣΙΜΗ

3

400

1200

4

320

1280

Πίνακεσ ανακοινϊςεων διαςτάςεων 1.50 μ. Χ 1,00 μ. με
πλαίςιο και εςωτερικό από φελλό. Εγγφθςθ τουλάχιςτον 5
ετϊν

5

70

350

4

Βιμα ομιλιϊν από ξφλο ι πλαςτικό φψουσ τουλάχιςτον 1.5 μ

1

200

200

5

Σροχιλατα τραπεηάκια φψουσ 0,70 μ διαςτάςεων 40 εκ. Χ 30
εκ. και ξφλινθ επιφάνεια τοποκζτθςθσ. Εγγφθςθ 3 ετϊν

2

100

200

6

ΤΝΟΛΟ

1

2

3

Βιβλιοκικθ, διαςτάςεων (ΜxBxY) 80x40x200. Κλειςτά
ντουλάπια κάτω φψουσ 80 εκατ. με δφο πορτάκια μελαμίνθ
και κλειδαριζσ. Σα πάνω ντουλάπια εςωτερικά κα είναι από
μελαμίνθ 3 ράφια και θ πρόςοψθ με τηάμι.
Μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 16 χιλ., ταινία pvc 1 χιλ. ςε όλα τα
εμφανι ςθμεία. Ράφια από μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 25 χιλ.
ϊςτε
να αντζχει
το βάροσ των
βιβλίων/κλαςζρ.
από
Βιβλιοκικθ,
διαςτάςεων
(ΜxBxY)
80x40x200.Πλάτθ
Κλειςτά
μελαμίνθ
ξφλου806 χιλ.
Εγγφθςθ
τουλάχιςτον
5 ετϊν
ντουλάπιαχρϊματοσ
κάτω φψουσ
εκατ.
με πορτάκια
μελαμίνθ
και
υμπεριλαμβάνονται
τα
πόμολα.
κλειδαριζσ. Πάνω κα είναι ανοιχτι βιβλιοκικθ με 3 ράφια.
Μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 16 χιλ., ταινία pvc 1 χιλ. ςε όλα τα
εμφανι ςθμεία. Ράφια από μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 25 χιλ.
ϊςτε να αντζχει το βάροσ των βιβλίων/κλαςζρ. Πλάτθ από
μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 6 χιλ. υμπεριλαμβάνονται τα
πόμολα

2230

Ο Γιεςθςνηήρ
.Γ.Δ. Νιγπίηαρ
Αναζηάζιορ Λαζπάρ

ΠΡΟ .Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΣΑ
ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΠΙΠΛΩΝ

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

Βιβλιοκικθ, διαςτάςεων (ΜxBxY) 80x40x200. Κλειςτά
ντουλάπια κάτω φψουσ 80 εκατ. με δφο πορτάκια
μελαμίνθ και κλειδαριζσ. Σα πάνω ντουλάπια εςωτερικά
κα είναι από μελαμίνθ 3 ράφια και θ πρόςοψθ με τηάμι.
Μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 16 χιλ., ταινία pvc 1 χιλ. ςε όλα
τα εμφανι ςθμεία. Ράφια από μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου
25 χιλ. ϊςτε να αντζχει το βάροσ των βιβλίων/κλαςζρ.
Πλάτθ
από μελαμίνθ
χρϊματοσ
6 χιλ. Εγγφθςθ
Βιβλιοκικθ,
διαςτάςεων
(ΜxBxY)ξφλου
80x40x200.
Κλειςτά
τουλάχιςτονκάτω
5 ετϊν
ντουλάπια
φψουσ 80 εκατ. με πορτάκια μελαμίνθ και
υμπεριλαμβάνονται
πόμολα.
κλειδαριζσ. Πάνω κα τα
είναι
ανοιχτι βιβλιοκικθ με 3 ράφια.
Μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 16 χιλ., ταινία pvc 1 χιλ. ςε όλα
τα εμφανι ςθμεία. Ράφια από μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου
25 χιλ. ϊςτε να αντζχει το βάροσ των βιβλίων/κλαςζρ.
Πλάτθ από μελαμίνθ χρϊματοσ ξφλου 6 χιλ.
υμπεριλαμβάνονται τα πόμολα.
Πίνακεσ ανακοινϊςεων διαςτάςεων 1.50 μ. Χ 1,00 μ. με
πλαίςιο και εςωτερικό από φελλό. Εγγφθςθ τουλάχιςτον 5
ετϊν

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

3

4

5

4

Βιμα ομιλιϊν από ξφλο ι πλαςτικό φψουσ τουλάχιςτον 1.5
μ

1

5

Σροχιλατα τραπεηάκια φψουσ 0,70 μ διαςτάςεων 40 εκ. Χ
30 εκ. και ξφλινθ επιφάνεια τοποκζτθςθσ. Εγγφθςθ 3 ετϊν

2

6

ΤΝΟΛΟ

ΣΕΛΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
ΑΝΕΤ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

ΤΝΟΛΟ
ΑΝΕΤ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Ο ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ

.............. __/__/2017

(θξαγίδα θαη ππνγξαθή)

