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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  Προµήθεια Κεφαλαιακού 
εξοπλισµού των υπηρεσιών   του ∆ήµου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές 
κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:           

1) Τις διατάξεις των  άρθρων 58 και  118 του Ν. 4412/2016.  

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016.  

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007.  

4) Την µε αριθµ. πρωτ. 58120/01.06.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής 

συµβάσεων περιλήψεων ∆ιακηρύξεων κ. 

5) Την µε αριθµ. πρωτ. 58120/01.06.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης 
 αρµοδιότητας υπογραφής συµβάσεων περιλήψεων ∆ιακηρύξεων κ.ά.  

6) Την µε αριθ. 183/2018, απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: 

     Α) Εγκρίθηκε  η διενέργεια προµήθειας Κεφαλαιακού Εξοπλισµού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τµηµάτων 
& ∆οµών του ∆ήµου Ηρακλείου και η διάθεση πίστωσης ποσού 66.042,90 €  µε το Φ.Π.Α. 24% και θα έγινε σε 
βάρος των παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούµενο προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2018, από 
τους  Κ.Α  

• 00-6737.014 µε τίτλο <<Προγραµµατική σύµβαση ∆ήµου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για τη λειτουργία 
του δηµοτικού κοινωνικού ιατρείου (Α∆Σ: 514/2015 >>  ποσού 8.000,00 ευρώ, 

• 10-7133.001 µε τίτλο <<Προµήθεια επίπλων και σκευών (∆/νση Οικ/κών, ∆ιοικ/κών, ΚΕΠ>> ποσού 
3.000,00 ευρώ, 

• 10-7133.003 µε τίτλο <<Προµήθεια εξοπλισµού (επίπλων, καθισµάτων, ειδών γραφείου, 
ηλεκτρικά είδη κτλ.>> ποσού 10.000,00 ευρώ,  

• 10-7135.020 µε τίτλο <<Προµήθεια µεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & 
οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Ηρακλείου>> ποσού 6.000,00 ευρώ,  

• 15-7133.014 µε τίτλο <<Προµήθεια επίπλων για το Info Point >> ποσού 5.000,00 ευρώ,  
• 15-7133.015 µε τίτλο <<Προµήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Τµηµάτων της 

∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης>> ποσού 12.000,00 ευρώ,  
• 15-7135.052 µε τίτλο <<Προµήθεια εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού 

εξοπλισµού των τµηµάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων >> 
ποσού 11.542,90  ευρώ,  

• 20-7135.012 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 5.000,00  ευρώ, 35-
7135.002 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 1.500,00  ευρώ,  

• 50-7135.003 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 2.000,00  ευρώ,  
• 70-7135.003 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 2.000,00  ευρώ. 

     Β) Εγκρίθηκε η εκτέλεση του διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα (οµάδες 3,4,5,) πλην της 
(οµάδας 1 και 6) που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος. 

    Γ) Εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης της    προµήθειας 
«Κεφαλαιακού Εξοπλισµού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τµηµάτων & ∆οµών του ∆ήµου Ηρακλείου» 



              ∆) Ψηφίστηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 

7) Την µε αριθ. 740/2018, απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: 

Α) Επικυρώθηκε  το πρακτικό αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια  «Κεφαλαιακού Εξοπλισµού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τµηµάτων & ∆οµών του ∆ήµου 
Ηρακλείου»  και κατακυρώθηκαν τα είδη 1,2,3,5,6 και 8 στην οµάδα 1 και όλα τα είδη  στην οµάδα 2. 

Β) Αποφασίστηκε  η προµήθεια των υπόλοιπων οµάδων  – ειδών του διαγωνισµού για τις οποίες δεν υπήρξε 
ανάδοχος, να γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

      8) Την  µε αριθ. Πρωτ. 75887--11/09/2018 Απόφαση Αντιδηµάρχου. για την Απευθείας ανάθεση των υπόλοιπων 
οµάδων  –ειδών του διαγωνισµού για τις οποίες δεν υπήρξε ανάδοχος, να γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

9) Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

  Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους  

1)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 
δηλώνεται ότι:  

• Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.  
• Είναι εγγεγραµµένοι σε Επαγγελµατικό Επιµελητήριο σε σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας κωδικό 

επαγγέλµατος.  

• ∆εν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τροµοκρατικά 
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες , σε νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 
αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  

• ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 

•  Το προσφερόµενο είδος είναι συµβατό, όπως αυτό περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές,  
2)  Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόµενο Έντυπο 
ΟικονοµικήςΠροσφοράς  

 

Το συνολικό ποσό για την προµήθεια των υπόλοιπων οµάδων  – ειδών του διαγωνισµού για τις οποίες δεν 
υπήρξε ανάδοχος ανέρχεται στο ποσό των 14.520,90 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ και αναλύεται 
ως εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος 
(Σταθερών Καθισµάτων & Καθισµάτων Εργασίας, Πολυθρόνες υποδοχής  επισκεπτών, Καναπέδες 
Γραφείων κλπ).    
CPV: 39110000-6, 39113200-9  

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος για όλη την ΟΜΑ∆Α 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 3.620,00 €, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισµός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑ∆Α 1 είναι 38 τεµάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την ΟΜΑ∆Α 1 είναι εβδοµήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (72,40 €). 

Α/
Α CPV 

ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

4 

39110000-6 
Καθίσµατα, 
καρέκλες και 
συναφή µέρη 
και 
εξαρτήµατα 

Καρεκλάκια µικρά ξύλινα 
κάθισµα 0,35*0,35*ύψος 
0,60, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

4 140,00 33,60 173,60 

7 

39110000-6 
Καθίσµατα, 
καρέκλες και 
συναφή µέρη 
και 
εξαρτήµατα 

Σταθερά καθίσµατα 
συνεργασίας επισκεπτών 
χωρίς µπράτσο σε σχήµα 
S Μαύρου χρώµατος, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 

26 2080,00 499,20 2579,20 



προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

9 39113200-9 
Καναπέδες 

2Θέσιος καναπές 
υποδοχής επισκεπτών  µε 
επένδυση από  δερµατίνη 
αντοχής, ∆ιαστάσεις έως 
:158Χ89Χ89 εκ. (απόκλιση  
± 0,05m),  Χρώµα καφέ 
σκούρο, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

3 600,00 144,00 744,00 

10 39113200-9 
Καναπέδες 

2Θέσιος καναπές 
υποδοχής επισκεπτών  
µε επένδυση από  
δερµατίνη αντοχής, 
∆ιαστάσεις έως 
:158Χ89Χ89 εκ. Χρώµα 
Μαύρο, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Προσκόµιση prospectus  

1 200,00 48,00 248,00 

11 39113200-9 
Καναπέδες 

3Θέσιος καναπές 
υποδοχής επισκεπτών  µε 
επένδυση από  δερµατίνη 
αντοχής, ∆ιαστάσεις έως 
:200Χ89Χ89 εκ. (απόκλιση  
± 0,05m),  Χρώµα Μαύρο, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

1 300,00 72,00 372,00 

12 

39110000-6 
Καθίσµατα, 
καρέκλες και 
συναφή µέρη 
και 
εξαρτήµατα 

Πολυθρόνα υποδοχής 
επισκεπτών  µε επένδυση 
από  δερµατίνη, Χρώµα 
καφέ σκούρο.  σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

2 200,00 48,00 248,00 

13 

39110000-6 
Καθίσµατα, 
καρέκλες και 
συναφή µέρη 
και 
εξαρτήµατα 

Πολυθρόνα υποδοχής 
επισκεπτών  µε επένδυση 
από  δερµατίνη, Χρώµα 
µαύρο. σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Προσκόµιση prospectus   

1 100,00 24,00 124,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 1η 38 3620,00 868,80 4488,80 
  
  

ΟΜΑ∆Α 3η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα  
( Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε µε τα παρελκόµενα ).  
CPV: 39131100-0, 44531510-9, 19520000-7  

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος για όλη την ΟΜΑ∆Α 3  χωρίς ΦΠΑ είναι 4826,00 €, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισµός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑ∆Α 3 είναι 1752 τεµάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την ΟΜΑ∆Α 3 είναι ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (96,52 €). 

Α/
Α CPV 

ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

39131100-0 
Ράφια 
αρχειοθέτηση
ς 

Γωνιακή κολόνα 
γαλβανιζέ από διάτρητα 
ελάσµατα διαστάσεων 
36x36x1,8mm, ύψους 2 
µέτρων µε αντοχή µόνιµης 
κάθετης φόρτισης ανά 
µπλόκ ραφιών µεγαλύτερης 
ή ίσης των 1000 kg 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

190 1235,00 296,40 1531,40 



2 

39131100-0 
Ράφια 
αρχειοθέτηση
ς 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ 
διαστάσεων 0,92x30 
πάχους ο,8mm, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

12 96,00 23,04 119,04 

3 

39131100-0 
Ράφια 
αρχειοθέτηση
ς 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ 
διαστάσεων 122x30 
πάχους ο,8mm, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

40 400,00 96,00 496,00 

4 

39131100-0 
Ράφια 
αρχειοθέτηση
ς 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ 
διαστάσεων 122x61 
πάχους ο,8mm, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

120 2400,00 576,00 2976,00 

5 
44531510-9 
Μπουλόνια 
και βίδες 

Μπουλόνι (βίδα + 
παξιµάδι) Μ8x16, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

1200 600,00 144,00 744,00 

6 
19520000-7 
Πλαστικά 
προϊόντα 

Πέλµα πλαστικό για 
γωνιακή κολόνα, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

190 95,00 22,80 117,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 3η 1752 4826,00 1158,24 5984,24 

  

 ΟΜΑ∆Α 4η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα 
( Ηλεκτρικών συσκευών ) 
CPV: 39711130-9 

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος για όλη την ΟΜΑ∆Α 4  χωρίς ΦΠΑ είναι 700,00 €, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισµός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑ∆Α 4 είναι 2 τεµάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την ΟΜΑ∆Α 4 είναι δέκα τέσσερα ευρώ  (14,00 €). 

Α/
Α CPV 

ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 39711130-9 
Ψυγεία 

ΨΥΓΕΙΟ Θάλαµος 
Συντήρησης Εµβολίων 
µονόπορτο ενεργειακής 
κλάσης Α+  για µέγιστη 
εξοικονόµηση ενέργειας. 
Χρώµα σκούρο χρωµέ ή 
Μαύρο, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
Προσκόµιση prospectus  

2 700,00 168,00 868,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 4η 2 700,00 168,00 868,00 

  

ΟΜΑ∆Α 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα 
(ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου &  Πτυσσόµενη πόρτα τύπου φυσαρµόνικα ) 
CPV: 44221210-0, 39515000-5  

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος για όλη την ΟΜΑ∆Α 5  χωρίς ΦΠΑ είναι 1.759,40 €, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισµός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑ∆Α 5  είναι 36 τεµάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την ΟΜΑ∆Α 5 είναι τριάντα πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (35,19 €). 

Α/
Α CPV 

ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 
44221210-0 
Σώµατα 
πορτών 

Πτυσσόµενη πόρτα 
τύπου φυσαρµόνικα, 
2φυλλή , σε χρώµα του 
ξύλου καφέ διαστάσεων  
(Υ*Π): 230*375 = ( 8,63Μ2 
) σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

1 480,00 115,20 595,20 



2 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ ρόλερ σκίασης από 
ύφασµα  φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Εκρού 
διαστάσεων πλάτος 105 * 
ύψος 150.  ( = 1,58 µ2 ) 
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 30,00 7,20 37,20 

3 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ ρόλερ σκίασης από 
ύφασµα  φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Εκρού 
διαστάσεων πλάτος 115 * 
ύψος 150  ( = 1,73 µ2 )  
Αριστερό κορδόνι , 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές  

1 32,00 7,68 39,68 

4 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης υφασµάτινα 
Εκρού διαστάσεων 1,15 χ 
2,20  ( = 2,53 µ2 ) ∆εξιά 
κορδόνι, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές             

2 90,00 21,60 111,60 

5 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ ρόλερ σκίασης από 
ύφασµα  φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Εκρού 
διαστάσεων πλάτος 120 * 
ύψος 190  ( = 2,28 µ2 ) 
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές            

1 45,00 10,80 55,80 

6 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ ρόλερ σκίασης από 
ύφασµα  φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Εκρού 
διαστάσεων πλάτος 95 * 
ύψος 220  ( = 2,10 µ2 ) 
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές              

1 40,00 9,60 49,60 

7 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ ρόλερ σκίασης από 
ύφασµα  φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Εκρού 
διαστάσεων πλάτος 95 * 
ύψος 220  ( = 2,10 µ2 ) 
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές             

1 40,00 9,60 49,60 

8 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 114 * 
ύψος 105.  ( = 1,20µ2 ) 
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές             

1 25,00 6,00 31,00 

9 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 114 * 
ύψος 105   ( = 1,20 µ2 ) 
δεξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές            

1 25,00 6,00 31,00 

10 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 117 * 
ύψος 225   ( = 2,65 µ2 ) 
Αριστερά κορδόνι, 

1 52,00 12,48 64,48 



σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

11 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 118 * 
ύψος 225  ( = 2,66 µ2 )  
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 52,00 12,48 64,48 

12 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 122 * 
ύψος 225  ( = 2,76 µ2 )   
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 55,00 13,20 68,20 

13 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 123 * 
ύψος 225  ( = 2,77 µ2 )   
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 56,00 13,44 69,44 

14 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 124 * 
ύψος 59   ( = 0,73 µ2 )  
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 

15 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 127 * 
ύψος 230  ( = 2,95 µ2 )   
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 60,00 14,40 74,40 

16 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 
25mm, σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 127 * 
ύψος 230  ( = 2,95 µ2 )   
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 60,00 14,40 74,40 

17 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 127 * 
ύψος 59  ( = 0,75 µ2 )   
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 



18 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 129 * 
ύψος 230   ( = 2,97 µ2 ) 
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 55,00 13,20 68,20 

19 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 136 * 
ύψος 230   ( = 3,13 µ2 )  
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 60,00 14,40 74,40 

20 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 145 * 
ύψος 93  ( = 1,35 µ2 )  
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές             

1 30,00 7,20 37,20 

21 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 51 * 
ύψος 54  ( = 0,28µ2 ) ∆εξιά 
κορδόνι, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 

22 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 52 * 
ύψος 54  ( = 0,28µ2 )  ∆εξιά 
κορδόνι, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 

23 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 53 * 
ύψος 54  ( = 0,29 µ2 )   
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 

24 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 53 * 
ύψος 57  ( = 0,30 µ2 )   
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 

25 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 59 * 
ύψος 53  ( = 0,31 µ2 )   
Αριστερά κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 25,00 6,00 31,00 



26 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Καφέ 
διαστάσεων πλάτος 90 * 
ύψος 200 ( =1.80µ2) ∆εξιά 
κορδόνι, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

3 75,00 18,00 93,00 

27 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 110 * 
ύψος 120   ( = 1,32 µ2 )  
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές            

1 30,00 7,20 37,20 

28 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 110 * 
ύψος 120   ( = 1,32 µ2 )  
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές           

1 30,00 7,20 37,20 

29 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 115 * 
ύψος 120  ( = 1,38 µ2 )    
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές              

1 32,00 7,68 39,68 

30 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 117 * 
ύψος 120   ( = 1,40 µ2 )  
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές             

1 32,00 7,68 39,68 

31 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 120 * 
ύψος 120  ( = 1,44 µ2 )   
Αριστερό κορδόνι, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές              

1 34,00 8,16 42,16 

32 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 85 * 
ύψος 120   ( = 1,02 µ2 ) 
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές             

1 32,00 7,68 39,68 

33 

39515000-5 
Κουρτίνες, 
διακοσµητικά 
υφάσµατα, 
γύροι 
κρεβατιών 
και σκίαστρα 
από ύφασµα 

Στορ σκίασης από 
αλουµίνιο µε οριζόντιες 
περσίδες φάρδους 25mm, 
σε χρώµα Μπεζ 
διαστάσεων πλάτος 90 * 
ύψος 120   ( = 1,08 µ2 )  
∆εξιά κορδόνι, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές            

1 32,40 7,78 40,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 5η 36 1759,40 422,26 2181,66 

  



ΟΜΑ∆Α 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος  
(Λοιπών Ειδών Γραφείου) 
CPV: 30191000-4     

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος για όλη την ΟΜΑ∆Α 6  χωρίς ΦΠΑ είναι 805,00 €, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισµός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑ∆Α 6  είναι 36 τεµάχια. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την ΟΜΑ∆Α 6 είναι δέκα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (16,10 €). 

Α/
Α CPV 

ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Παζλ δαπέδου  από 
αφρώδες υλικό  
∆ιαστάσεων  90 * 90 
(συναρµολογηµένο σε 3 
γραµµές των 3 τµχ) 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

5 50,00 12,00 62,00 

2 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Καλόγερος 
περιστρεφόµενος 
µεταλλικός χρώµατος  
καρυδί ή µολυβί σκούρο, 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου 
Φ38x180 EK, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 

11 275,00 66,00 341,00 

3 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Επιτοίχιος καθρέπτης  
διαστάσεων ύψος 180* 
πλάτος 150 cm υλικό: 
αύθραστο, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές  

1 80,00 19,20 99,20 

4 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Ράφι αόρατης στήριξης, 
µελαµίνη λευκή ή χρώµα 
ξύλου φυσικό, διάσταση 
(ΠxΒxΥ): 80x23,5x3,8 cm, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

2 40,00 9,60 49,60 

5 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Ράφι αόρατης στήριξης, 
µελαµίνη λευκή ή χρώµα 
ξύλου φυσικό, διάσταση 
(ΠxΒxΥ): 60x23,5x3,8 cm, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

2 40,00 9,60 49,60 

6 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Τροχήλατο σκαµπό -
σκαλοπάτι µε ελατήριους 
τροχούς για ασφάλεια στο 
πάτωµα όταν εφαρµοστεί 
φορτίο,σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

2 60,00 14,40 74,40 

7 

30191000-4 
Εξοπλισµός 
γραφείου 
εκτός από 
έπιπλα 

Υποπόδια γραφείων, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Προσκόµιση prospectus   

13 260,00 62,40 322,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 6η 36 805,00 193,20 998,20 
  

     
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΕ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑ∆Α 1 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1  38 3620,00 868,80 4488,80 

ΟΜΑ∆Α 3 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 3 

1752 4826,00 1158,24 5984,24 

ΟΜΑ∆Α 4 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

2 700,00 168,00 868,00 

ΟΜΑ∆Α 5 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 5 

36 1759,40 422,26 2181,66 



ΟΜΑ∆Α 6 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 36 805,00 193,20 998,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α 1864 11710,40 2810,50 14520,90 
 

   

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις  25/09/2018 ηµέρα  Τρίτη  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην 
διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών-∆ηµοπρασιών του ∆ήµου 
στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιµές ηµέρες και ώρες.   

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο 
τιµολόγιο προσφοράς. 

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται.   

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις   τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται.   

5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.   
            Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ήµαρχου.   
            

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
Τζανιδάκης Βασίλης  

  
                                                                       


