ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 24/9/2020
Αρ. Πρωτ.: 326/2427/31103
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ.: 2610 - 996619

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω
προμήθειας,
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της
προμήθειας «Επείγουσα προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (CPV: 39155000-3).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, στα Παραρτήματά της
και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής στη διαδρομή:
http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις > Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.666,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του 2019ΣΕ04600060 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00
π.μ. Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Πιντέλα στο τηλέφωνο
2610- 996642 και στο e-mail pintela@upatras.gr.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο ο
οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού
& Δικτύων.
Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την « Επείγουσα προμήθεια επίπλων για την κάλυψη
αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ».
Τα στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε
ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:
Πανε πισ τημ ιο ύπολ η,
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1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.
1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .)

3. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α για
την οποία κάνει προσφορά.
-----------------------ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος εφόσον του
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σε χώρους που θα υποδειχθούν
γραπτώς ή προφορικώς από υπάλληλο της αρμόδιας Δ/νσης και η παραλαβή της θα γίνει από την αρμόδια
Επιτροπή παραλαβής με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης, από την
αρμόδια υπηρεσία της Αρχής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

Πανε πισ τημ ιο ύπολ η,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια επίπλων
για την κάλυψη των αναγκών του
Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών ».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου
Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.150,00€

Φ.Π.Α. 24% :

516,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.666,00€

(με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : 2019ΣΕ04600060 (Υποέργο 2)
CPV: 45261920-9

Πάτρα 09/09/2020
Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Πανε πισ τημ ιο ύπολ η,

265

0 4

Ρί ο

Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια επίπλων για την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η επείγουσα προμήθεια επίπλων για την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ακριβής περιγραφή των
επίπλων αναφέρεται ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
1.1 Βιβλιοθήκες διαστάσεων 2,00(ύψος) ×0,80(πλάτος)× 0,35(βάθος)μ. (8 τεμάχια)
Οι βιβλιοθήκες θα είναι κλειστές, δίστηλες με δύο πόρτες ανοιγόμενες και με τουλάχιστον 4 ράφια με τα
οποία ο εσωτερικός χώρος θα χωρίζεται κατά ελάχιστο σε πέντε επιμέρους μικρότερους χώρους μεταβλητού
ύψους.
Θα είναι συναρμολογούμενες και ανθεκτικής κατασκευής.
Η κάθε βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:


Κουτί – κάσωμα (πλαϊνά – πλάτη – καπάκι – βάση),



Δίφυλλες Πόρτες, όπου απαιτείται



Ράφια, τα οποία θα δημιουργούν χώρους τοποθέτησης αντικειμένων, και



Συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, μεντεσέδες, πόμολα και κλειδαριές ασφαλείας, όπου απαιτείται.
Επιπλέον, η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων

ποιότητας Ε0 - Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, συνολικού πάχους τουλάχιστον 22χιλ χρώματος
επιλογής της Υπηρεσίας. Σε όλα τα «τελειώματα» (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2mm
ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη. Θα έχει πέλματα ρυθμιζόμενα με ρεγουλατόρους ή μπάζα ίδιου χρώματος με
την βιβλιοθήκη. Εσωτερικά θα έχει ράφια (τέσσερα τεμάχια, ένα στο κάτω μέρος και τρία στο πάνω μέρος),
κινητά πάχους από 22-25χιλ, με μεταλλικά σημεία στήριξης. Τα πλαϊνά εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση ανά
32χιλ για την μετακίνηση των ραφιών καθ΄ ύψος και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον
ραφιών αν χρειαστεί.
Πανε πισ τημ ιο ύπολ η,
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Οι δίστηλες πόρτες θα είναι από το ίδιο υλικό με την βιβλιοθήκη, οι οποίες θα είναι ανοιγόμενες με
μεντεσέδες και θα φέρουν χειρολαβές και κλειδαριές ασφαλείας.
Το χρώμα της μελαμίνης θα είναι επιλογή του χρήστη.

1.2 Βιβλιοθήκες (ερμάρια) διαστάσεων 0,80(ύψος) ×0,80(πλάτος)× 0,40(βάθος)μ. (1 τεμάχιο)
Τα ερμάρια θα έχουν πόρτες από το ίδιο υλικό με την βιβλιοθήκη ύψους 0,80m, οι οποίες θα είναι
ανοιγόμενες με μεντεσέδες και θα φέρουν χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας. Τα ερμάρια θα έχουν από ένα
ράφι.
Θα είναι συναρμολογούμενα και ανθεκτικής κατασκευής.
Το κάθε ερμάριο θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:


Κουτί – κάσωμα (πλαϊνά – πλάτη – καπάκι – βάση),



Δίφυλλες Πόρτες,



Ράφια, τα οποία θα δημιουργούν χώρους τοποθέτησης αντικειμένων, και



Συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, μεντεσέδες, πόμολα και κλειδαριές ασφαλείας, όπου απαιτείται.
Επιπλέον, το κάθε ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων

ποιότητας Ε0 - Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, συνολικού πάχους τουλάχιστον 22χιλ χρώματος
επιλογής της Υπηρεσίας. Σε όλα τα «τελειώματα» (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2mm
ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη. Θα έχει πέλματα ρυθμιζόμενα με ρεγουλατόρους ή μπάζα ίδιου χρώματος με
την βιβλιοθήκη. Εσωτερικά θα έχει ένα ράφι, κινητό πάχους από 22-25χιλ, με μεταλλικά σημεία στήριξης. Τα
πλαϊνά εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση ανά 32χιλ για την μετακίνηση των ραφιών καθ΄ ύψος και για να υπάρχει
η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί.
Το χρώμα της μελαμίνης θα είναι επιλογή του χρήστη.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που επί ποινή
αποκλεισμού παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:
 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,


Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς
και τοποθέτησης– εγκατάστασης των ειδών στους χώρους του Τμήματος.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι:

1) αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης Διακήρυξης,
2) τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμα συμμόρφωσης CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Πιστοποιητικό ISO της κατασκευάστριας εταιρείας,
Πανε πισ τημ ιο ύπολ η,
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3) τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή,
4)

προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
1.

Πιστοποιητικό ISO της κατασκευάστριας εταιρείας.

2.

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.

3.

Prospectus και χρωματολόγιο δειγμάτων όλων των ειδών.

4.

Δείγμα επενδεδυμένης μοριοσανίδας με τελειώματα (σόκορα κλπ.).

5.

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, επώνυμων & αξιόπιστων κατασκευαστών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει, μετά την παράδοση των ειδών, να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας,
τόσων ετών, όσων η εγγύηση που ζητείται. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών θα είναι
αξίας 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, για 180 ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον
Νόμο κυρώσεις (Ν. 4412/2016). Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.
Σε κάθε είδος προς προμήθεια θα στερεωθεί μεταλλική πινακίδα διατ. 5×3εκ. περίπου, όπου θα
αναγράφεται ο προμηθευτής, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ημερομηνία λήξης του χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Η προθεσμία προμήθειας και τοποθέτησης των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες. Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν 4412/16.
Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. Τα είδη θα παραδοθούν και θα συναρμολογηθούν επί
τόπου ή ήδη συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση στους χώρους που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία και τον υπεύθυνο του Τμήματος. Με το πέρας των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν
καθαροί με δαπάνες και ευθύνη καθώς και φροντίδα του προμηθευτή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η απόχρωση των προϊόντων θα επιλεγεί από τους Χρήστες βάση δειγματολογίου σε συνεννόηση με
την υπηρεσία.
Στις ειδικές κατασκευές ιδιαίτερα αλλά και σε όποια άλλη απαιτηθεί ο ανάδοχος υποχρεούται να
έρθει επί τόπου για τις διαστάσεις, τα υλικά και τα χρώματα σε συνεργασία με τους χρήστες.
Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα θα πρέπει να είναι κλάσης Ε0 (μηδενικής εκπομπής
φορμαλδεΰδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης).
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Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον
αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα 09/09/2020

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc
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Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια επίπλων για την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Πατρών ».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου Πατρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδ
ος

Δαπάνη

1.

Βιβλιοθήκες Μελαμίνης σύμφωνα με το
άρθρο 1.1 της Τεχνικής Περιγραφής

Τεμ.

8

250,00€

2.000,00€

2.

Βιβλιοθήκες (ερμάρια) σύμφωνα με το
άρθρο 1.2 της Τεχνικής Περιγραφής

Τεμ.

1

150,00€

150,00€

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. (24%)
Σύνολο με Φ.Π.Α.

2.150,00€
516,00€
2.666,00€

1. Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που
βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.
Πάτρα 09/09/2020
Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc
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Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια επίπλων για την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου
Πατρών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Κατοίκου ………………………………οδός ……………………..……………….αριθμ. ……
Αριθμ. Τηλ. ……………………………………….
Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την προμήθεια ειδών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
και περιλαμβάνουν εν γένει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, προμήθεια και μεταφορά φόρτωσης εκφόρτωσης, επισκευής κλπ. των ανωτέρω ειδών. Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας είναι είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1.1 Βιβλιοθήκες Μελαμίνης (δίστηλες ανοιγόμενες), διαστάσεων 2,00(ύψος)×0,80(πλάτος)×
0,35(βάθος)μ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 1. της Τεχνικής Περιγραφής.
(Αριθμητικώς) 8 τεμ. ×

(τιμή μονάδος)=

(Ολογράφως) Οκτώ τεμάχια ×
ΑΡΘΡΟ 1.2 Βιβλιοθήκες (ερμάρια) διαστάσεων 0,80(ύψος)×0,80(πλάτος)× 0,40(βάθος)μ., όπως
περιγράφεται στο άρθρο 1.2 της Τεχνικής Περιγραφής.
(Αριθμητικώς) 1 τεμ. ×

(τιμή μονάδος)=

(Ολογράφως) Ένα τεμάχιο ×
Παρατηρήσεις: 1. Η δαπάνη κάθε είδους θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Η προσφορά ισχύει
για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο,
πλην Φ.Π.Α.

Πάτρα

/

/2020

Ο Προσφέρων
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