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Ρέθυμνο, 09/11/2020
Αριθ. πρωτ.: 13131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απόφαση Πρακτικών 269ης/29-10-2020 Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΡΝΖ469Β7Γ-ΠΩ2)
Εγκρινόμενο (ΑΑΥ 536/12740/03-11-2020-ΑΔΑ: 9ΛΚ9469Β7Γ-ΜΥΛ, ΑΔΑΜ:
20REQ007585434 2020-11-04)
CPVS 39290000-1 Διάφορα είδη επίπλωσης
Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την
20/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ., για την προμήθεια επίπλων με σκοπό την κάλυψη
αναγκών των γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ύψος των
4.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.225,81 + ΦΠΑ 24% 774,19 €), και
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Κ., οικον. έτους 2020
(ΚΑΕ 7111).
Η προμήθεια πραγματοποιείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 2 §31 και τις διατάξεις του άρθρου 118 §1 έως και 4 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ως κριτήριο
κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.
Ο ανάδοχος θα τιμολογήσει και θα παραδώσει τα είδη σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η οριστική
παραλαβή των αναλωσίμων θα γίνει με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου από την
ορισμένη για το έτος 2020 Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. Απόφαση Πρακτικών
269ης/29-10-2020 Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΡΝΖ469Β7Γ-ΠΩ2).
Μαζί με την προσφορά του, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου,
τελευταίου τριμήνου, όλων των υπόχρεων της εταιρείας αναλόγως της κατηγορίας
αυτής. Επίσης, να καταθέσει αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του
προσφέροντος νομικού προσώπου (ΓΕΜΗ), καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής στο
ΓΕΜΗ με αναγραφή των ΚΑΔ , καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και για τις οποίες αποκλείεται της
διαδικασίας ή μπορεί να αποκλεισθεί και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της
παρούσας .
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Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ). Η χρονική διάρκεια της εγγυητικής ορίζεται για τρείς
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του
Παν/μίου Κρήτης.
Ακολουθεί Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς.
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς
κατατίθεται, σφραγισμένος, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) ως την
ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και αφού προηγουμένως
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου (κτήριο Διοίκησης, πρώτος
όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν
θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα
συνημμένα εγχειρίδια/τεχνικά φυλλάδια - prospectus που μπορούν να υποβληθούν και
στην Αγγλική γλώσσα. Εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται ευκρινώς:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης και ο τίτλος αυτής: «Προμήθεια
επίπλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών των γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο».
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 20/11/2020
 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. Fax και
email).
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν οι ακόλουθοι ξεχωριστοί
σφραγισμένοι φάκελοι, που θα φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου:
Α) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς,
Β) φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Α) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι,
επί ποινή
αποκλεισμού:
1. Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιμελητηρίου (Τεχνικό, Νομαρχιακό ή Εμπορικό)
με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το ειδικό επάγγελμά τους
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι για την εκτέλεση των ζητούμενων ειδών/εργασιών. Σε
περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η αναγραφή των ΚΑΔ των σχετικών ειδών και εργασιών που ζητούνται με
την παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
o ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες
αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί.
o Ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας
3. α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά
ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά
υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
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αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του
οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου],
β. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
λήξης υποβολής προσφορών.
4. Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και τεχνικά
φυλλάδια που αποδεικνύουν ότι καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ

Α/Α
Διευθυντικό γραφείο με
1.

2.

3.
4.

ενσωματωμένη
συρταριέρα, ράφια ,
ντουλάπια / Σκούρο καρυδί
- μαύρο
Σύνθεση ερμαριών με
ράφια με κλειδαριά και
κλειστά ντουλάπια
Σκούρο καρυδί - μαύρο
Ερμάριο / Σκούρο καρυδί –
μαύρο με κλειστά
ντουλάπια
Διευθυντικό κάθισμα
γραφείου, με ροδάκια και
μπράτσα, κάθισμα PU/
καρυδί με μαύρη
δερματίνη

180*40*75

LAMINATE

1

120x 40x200

LAMINATE

1

80x40x75

LAMINATE

4

123 (ύψος) / 67
(πλάτος) 63
(βάθος)

LAMINATE

1

Τραπέζι συμβουλίου
στρογγυλό

Φάρδος 120

Ξύλινη
επιφάνεια με
μεταλλικό
σκελετό γκρι
ανθρακι

2

Σταθερά Καθίσματα
επισκέπτη / καρυδί –
μαύρη PU δερματίνη

48x53x79

LAMINATE/
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

6

5.

6.
7.

Σταθερά Καθίσματα
επισκέπτη / μεταλλικός
σκελετός / κάθισμα PU
μαύρο

48x53x79

LAMINATE/
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

4

8.
Καναπές
τριθέσιος
/ 164x71x72
ύφασμα PU χρώμα γκρι /
καφέ και μεταλλικά πόδια

1
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Β) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιλαμβάνει συμπληρωμένο,
επί ποινή αποκλεισμού, το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ /
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
Διευθυντικό
1.

2.

3.
4.

γραφείο με
ενσωματωμένη
συρταριέρα,
ράφια , ντουλάπια
/ Σκούρο καρυδί μαύρο
Σύνθεση ερμαριών
με ράφια με
κλειδαριά και
κλειστά ντουλάπια
Σκούρο καρυδί μαύρο
Ερμάριο / Σκούρο
καρυδί – μαύρο με
κλειστά ντουλάπια
Διευθυντικό
κάθισμα
γραφείου, με
ροδάκια και
μπράτσα,
κάθισμα PU/
καρυδί με μαύρη
δερματίνη

180*40*75

LAMINATE

1

120x 40x200

LAMINATE

1

80x40x75

LAMINATE

4

123 (ύψος) /
67 (πλάτος)
63 (βάθος)

LAMINATE

1

Τραπέζι
συμβουλίου
στρογγυλό

Φάρδος 120

Ξύλινη
επιφάνεια
με μεταλλικό
σκελετό γκρι
ανθρακι

2

Σταθερά
Καθίσματα
επισκέπτη /
καρυδί – μαύρη
PU δερματίνη

48x53x79

LAMINATE/
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

6

5.

6.

7.
Σταθερά
Καθίσματα
επισκέπτη /
μεταλλικός
σκελετός /
κάθισμα PU
μαύρο

48x53x79

LAMINATE/
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

4

8.
164x71x72

1
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Καναπές τριθέσιος
/ ύφασμα PU
χρώμα γκρι / καφέ
και
μεταλλικά
πόδια

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

