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Θέµα: «Προµήθεια επίπλων για τις ανάγκες γραφείων  των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας-
Π.Ε. Λάρισας-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

  

 

Στο πλαίσιο της ανάγκης  για προµήθεια επίπλων για τις  ανάγκες γραφείων των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε. Λάρισας  όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

α/α ΕΙ�ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Καρέκλα εργασίας τροχήλατη   48(πλάτη)χ45 (κάθισµα) και ύψος 
ένα µέτρο περίπου 

15 

2 Ντουλάπα 90χ40χ200 εκ 11 
 

έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Το Π.�. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε µε το 

αρ. ΦΕΚ Β'/ 4346/30-12-2016.                                                                                                                                                                                                            

3.   Το Π.�. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις» 

5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

6. 6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

7. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-11), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 

4038/2012 (Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄86).  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 

176 που αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής» 

9. Το Ν. 4497/2017 - ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

10. Την απόφαση µε αρ. πρωτ. 1357/20-12-2016, πρακτ. 19/16-12-2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε 

Α�Α Ω33Φ7ΛΡ-ΣΕΤ, για µεταβίβαση της αρµοδιότητας που αφορά την απευθείας ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ως προς τα εκάστοτε επιτρεπόµενα χρηµατικά όρια, στην 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία θα εγκρίνει τις διαδικασίες, θα κατακυρώνει τα 

αποτελέσµατα αυτών και θα αναθέτει τις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις.   

11. Το αρ.πρωτ. 3269/12.03.2018 αίτηµα της �ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας, 

12. Το αρ.πρωτ. 6090/18.12.2017 αίτηµα της �ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας, 

13. Το αρ.πρωτ. 58/17.01.2018 αίτηµα της �ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
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14. Το αρ.πρωτ. 7662/19.12.2017 αίτηµα της �ιεύθυνσης �ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ 

Λάρισας, 

15. Το µε αριθµ.1827.14.3.2018 (Α�ΑΜ: 18REQ002808001/15.03.2018) πρωτογενές αίτηµα της �/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί προµήθειας επίπλων για την κάλυψη αναγκών των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΠΕ Λάρισας για το έτος 2018. 

16. Την µε αριθµ.536/2018 (Πρακτικό 9ο /20.03.2018-Α�Α:63ΨΣ7ΛΡ-ΧΝ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης δαπάνης για την προµήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας-ΠΕ Λάρισας 

17. Την µε α/α 1050, απόφαση δέσµευσης πίστωσης (Α.Π.2103/23.03.2018 Α�Α: 78Ν27ΛΡ-Η43 Α�ΑΜ: 
18REQ002877032) καταχωρηµένη  µε α/β 1060 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας 
µας. 

18. Την ανάγκη για προµήθεια ντουλαπών και καθισµάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Λάρισας. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

τους όποιους ενδιαφερόµενους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής να υποβάλουν προσφορά για την 

επιλογή αναδόχου προµήθειας επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Λάρισας για τα εν 

λόγω είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς. 

 

Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 
Η προµήθεια επίπλων γραφείων για τις ανάγκες του προσωπικού της Π.Ε. Λάρισας, όπως 

περιγράφονται κατ’ είδος, τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτηµα Α’- Τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Προϋπολογισµός δαπάνης 
Το προϋπολογιζόµενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του 

υποψηφίου. 

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

     Η δαπάνη για την εκτέλεση της προµήθειας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του φορέα 073 και πιο 

συγκεκριµένα: 

ΚΑΕ 1711: 4.960,00 € ( για αγορά επίπλων),  

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
� Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιµή για κάθε επιµέρους είδος και Ανάδοχος θα 

αναδειχθεί ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή ανά είδος. 
� Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος.  
� Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής δραστηριότητας & 

συµµετοχής/εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

� Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα γραφεία των εκάστοτε υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας, όπου θα 

γίνουν και οι διαδικασίες συναρµολόγησης (εφόσον απαιτούνται), και η παραλαβή από την αρµόδια 

επιτροπής παραλαβής. 

� Ο µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµατα των προς προµήθεια ειδών στην επιτροπή 

παραλαβής, η οποία θα κρίνει την καταλληλότητα ή µη αυτών. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
� Να µην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση: 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:   
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,   
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς 
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και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 

� Να είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
� Να είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

 

 

�ΙΑ�ΙΚΑΣΙΑ 
Η προµήθεια θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία της ανάθεσης, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών.  

Κατάθεση 
Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συµπληρώσουν και να υπογράψουν τα συνηµµένα 

υποδείγµατα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση 

2. Βεβαίωση ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

περιγράφονται στο παράρτηµα Α’ της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τυχόν πιστοποιήσεις 

του κατασκευαστή. 

3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

Και να τα καταθέσουν στο πρωτόκολλο της �ιεύθυνσης Οικονοµικού - Γραφείο 205 (2ος όροφος) του 

�ιοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, 411 10, Λάρισα), µέχρι 

την �ευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 εντός σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται εξωτερικά τα εξής: 

 

 
ΑΠΟ 
Όνοµα: ….…………. 

Τηλ.: ….……………. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προµήθεια επίπλων για τις ανάγκες γραφείων υπηρεσιών Περιφέρειας 
Θεσσαλίας - ΠΕ Λάρισας 

Να µην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο 

 

ΠΡΟΣ 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

�ιεύθυνση Οικονοµικού 

Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, 

Λάρισα 

Γραφείο 205 

 

Αποδεκτές γίνονται µόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ηµέρα και ώρα (η 

σφραγίδα ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη). 

Αποσφράγιση/ αξιολόγηση 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δηµόσια την ίδια ηµέρα (�ευτέρα 30 

Απριλίου 2018) και ώρα 12:15 µµ στο γραφείο 206 της �/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Λάρισα, 2ος όροφος �ιοικητηρίου Περιφέρειας), οπότε και αναδεικνύεται ο προσφέρων µε τη νοµίµως 

χαµηλότερη ανά είδος τιµή (προσωρινός µειοδότης). 

 

�ικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) 
Η υπηρεσία καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει εκείνα τα έγγραφα, δικαιολογητικά*, µε τα 

οποία αποδεικνύονται τα όσα απαιτεί η παρούσα. 

• τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 

αποδεικτικό έναρξης εργασιών από �.Ο.Υ. ή το Taxisnet για ατοµικές επιχειρήσεις, 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση �.Σ. σε σώµα σε 

περίπτωση Α.Ε. κλπ.) 
• ποινικό µητρώο για κάθε υπόχρεο (βλέπε ανωτέρω στις προϋποθέσεις συµµετοχής) 
• φορολογική ενηµερότητα 
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• ασφαλιστική ενηµερότητα για κάθε φορέα στον οποίο υποχρεούται καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών 
 Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα αξιολογούνται και, εφόσον είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, ο προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται (µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας) σε ανάδοχο της σύµβασης. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία 

ακολουθείται για τον προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή κ.ο.κ. 
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι δυνατή η επίκληση του άρθρου105 

του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το οποίο δύναται να συµφωνηθεί διαφορετική ποσότητα µε βάση την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 

Συνηµµένα:  

1 Υπόδειγµα Εντύπου 

 Οικονοµικής Προσφοράς 

2 Υπεύθυνη δήλωση 

 

 

 

 

 

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 

Αγοραστός Κωνσταντίνος 
Περιφερειάρχης 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Ε-mail):  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: καταθέτω προσφορά στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Θεσσαλίας για 

την ανάθεση σύµβασης προµηθειών επίπλων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας και βεβαιώνω ότι:     

    

� ∆εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 

ούτε για τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα βάσει της κείµενης νοµοθεσίας      

  

� Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις        

  

� Είµαι ενήµερος ως προς τις ασφαλιστικές µου υποχρεώσεις (κύριες & επικουρικές)     

  

και ότι θα προσκοµίσω προσηκόντως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά µέσα (εάν δε διατίθενται ήδη στην υπηρεσία)  

  

 

 

Ηµεροµηνία:      …/…/….. 

Ο – Η ∆ηλών 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Παράρτηµα Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ�ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 
1. Τεχνικές προδιαγραφές ντουλάπας 90χ40χ200 εκ, αποτελούµενης από πλαϊνά, οροφή, βάση, 
πλάτη, ράφια και δύο ανοιγόµενα ντουλαπόφυλλα από µοριοσανίδα µε επένδυση µελαµίνης . 
 
Πλαϊνά, οροφή, βάση, πλάτη, ράφια 1.Όλα τα µέρη θα είναι κατασκευασµένα από 

µοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1 
πάχους 18mm, αµφίπλευρα επενδυµένης από 
µελαµίνη πάχους 0.3 mm. (σε χρώµα επιλογή 
της υπηρεσίας) 
2. Στα εµφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει 
συγκολληµένη ταινία PVC πάχους 2mm, στο 
χρώµα της µελαµίνης. 

 

Ανοιγόµµενα φύλλα 1.Κατασκευασµένα από µοριοσανίδα υψηλής 
πίεσης, ποιότητας Ε1 πάχους 18mm, 
αµφίπλευρα επενδυµένης από µελαµίνη πάχους 
0.3 mm. (επιλογή της υπηρεσίας) 
2. Στα εµφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει 
συγκολληµένη ταινία PVC πάχους 2mm, στο 
χρώµα της µελαµίνης. 
3. Τα ντουλαπόφυλλα θα φέρουν µικρές 
χωνευτές κλειδαριές  και µετταλικές 
χειρολαβές. 

 

Εξαρτήµατα-µεντεσέδες Κατασκευασµένα από διαµορφωµένο 
χαλυβδοέλασµα. Αποτελούνται από δύο 
κουµπωτά µεταξύ τους µέρη, τα οποία 
βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα 
αντίστοιχα. 

 

Χειρισµός και ρυθµίσεις Τα ράφια θα είναι τοποθετηµένα σε όλο το 
ωφέλιµο ύψος ανά 32mm περίπου, για την 
τοποθέτηση φακέλων και ντοσιέ σελίδων Α4, 
και θα έχουν τη δυνατότητα ρύθµισης του 
ύψους µεταξύ των ραφιών. 

 

 
 

2. Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατων καρεκλών µε βραχίονες. Πλάτη 48 εκ περίπου (ψηλή 
Πλάτη), κάθισµα 45 εκ. περίπου 
Χαρακτηριστικά Περιστροφικό κάθισµα γραφείου µε βραχίονες, 

τροχήλατο, µε µηχανισµό ειδικού πεπιεσµένου 
αερίου για τη ρύθµιση ύψους και κλίση πλάτης ( 
σε χρώµα επιλογή της υπηρεσίας). 

 

Βάση 1. Η βάση του καθίσµατος είναι τροχήλατη 
πεντακτινωτή, κατασκευασµένη από 
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο επικαλλυµένο από 
πολυαµίδιο. 
2. Η βάση εδράζετε σε πέντε δίδυµους τροχούς 
ασφαλείας από ενισχυµένο πολυαµίδιο 
κατάλληλους για σκληρά ή µαλακά δάπεδα. 

 

Έδρα και πλάτη 1.Αποτελούνται από εσωτερικά κελύψη 
κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό 
πολυπροπυλένιο κατάλληλου σχήµατος 
επικαλυµµένου µε αφρώδες υλικό πάχους 
40mm και καλύπτονται από ύφασµα 
ταπετσαρίας. (επιλογή χρώµατος της υπηρεσίας 
µας). 
 2. Η έδρα και η πλάτη βιδώνονται πάνω στη 
µεταλλική κατασκευή του κάτω µέρους της 
έδρας µε χαλυβδοέλασµα σχήµατος «Π». 
3. Οι βραχίονες  να καλύπτονται από 
πολυεστερικό κέλυφος. 

 

Ανύψωση Ο µηχανισµός ρύθµισης του ύψους 
πραγµατοποιείται µε αµορτισέρ ασφαλείας 
ειδικού πεπιεσµένου αερίου. Επίσης 
ενεργοποιείται και σταθεροποιείται µε µοχλό. 

 

Ανάκληση Ρύθµιση κλίσης πλάτης έως και 15ο από 
την κατακόρυφο, µε µηχανισµό που 
επιτρέπει την ρύθµιση και σταθεροποίηση 
σε οποιαδήποτε θέση. 
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Προµήθεια επίπλων για τις  ανάγκες γραφείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε. 
Λάρισας 

 
ΥΠΟ�ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ �ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – �OY  

�ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
 
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (αναγράψτε την τιµή µονάδας και τη συνολική τιµή άνευ ΦΠΑ) 
 
 

 
 
 

Συνολικό ποσό προσφοράς 

 
Σηµ.: Η προσφερόµενη τιµή να µην υπερβαίνει τις 4.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
 
 
 

 

 

 

 
 

ΕΙ�ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ�ΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Καρέκλα εργασία τροχήλατη 
15 

  

Ντουλάπα 90χ40χ200 εκ 
11 

  

Σύνολο υλικών Αριθµητικώς Ολογράφως 

Προσφερόµενη τιµή 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

€  

ΦΠΑ (24%) €  

Προσφερόµενη τιµή 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

€  

Για τον Υποψήφιο 

 
Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή 
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