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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ Π. Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βέροια, 24 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 254376(2266)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση:      Μητροπόλεως 44
Ταχ. Κώδικας:  59132, Βέροια
Πληροφορίες: Ι. Μαραντίδου
Τηλέφωνο:  2331 3 50167
Telefax:   2331 3 50227
E-mail : marantidou.i@imathia.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο ( 2 )
 ντουλαπών, για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και αρχειοθέτησης
των χρηματικών ενταλμάτων του  Τμήματος  Προϋπολογισμού, Λογιστικής και

 Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρώπινων Πόρων,
             που στεγάζεται στον 1ο όροφο του κεντρικού  κτηρίου επί της οδού

 Μητροπόλεως 44, συνολικού προϋπολογισμού 2.000 € συμπεριλαμβανομένου
             του Φ.Π.Α. (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  1.612,90 € / Φ.Π.Α. 24% )»»

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2016 (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-12-2010) Οργανισμός της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης περί έγκρισης  τροποποίησης  του  Οργανισμού  εσωτερικής
Λειτουργίας της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302/τ. Β'/30-12-2016)

4. Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016).

5. Την υπ’ αριθ. 250898(2238)/23-05-2018-Α/Α 2131 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια δύο ( 2 ) ντουλαπών, για την

κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των χρηματικών ενταλμάτων του

Τμήματος  Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης

Οικονομικού Ανθρώπινων Πόρων, που στεγάζεται στον 1ο όροφο του κεντρικού  κτηρίου επί

της οδού Μητροπόλεως 44, συνολικού προϋπολογισμού 2.000 € συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  1.612,90 € / Φ.Π.Α. 24%  )»
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: Δύο (2) Ντουλάπες

1η Ντουλάπα ύψος 2,95 μέτρα  Χ   φάρδος 1,50 μέτρα   Χ  βάθος 0,45 μέτρα
2η Ντουλάπα  ύψος 3,00 μέτρα  Χ  φάρδος  1,70 μέτρα   Χ  βάθος 0,45 μέτρα

CPV: 39122000-03 Ντουλάπια-βιβλιοθήκες

Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΤΕΜΑΧΙΑ : 2
ΑΞΙΑ:2.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ((τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  1.612,90 € /

Φ.Π.Α. 24% )

Πλαϊνά,  οροφή,  βάση,  ράφια 1.-΄Όλα τα μέρη θα είναι
κατασκευασμένα από μοριοσανίδα
υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1,
πάχους 1,8 εκατοστά, αμφίπλευρα
επενδυμένης από μελαμίνη πάχους
0,05 χιλιοστά, (σε χρώμα επιλογής
της Υπηρεσίας).
2.-Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα)
θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους 1 χιλιοστό, στο χρώμα της
μελαμίνης.

16      Ανοιγόμενα φύλλα 1.-Κατασκευασμένα από
μοριοσανίδα υψηλής πίεσης,
ποιότητας Ε1, πάχους 1,8 εκατοστά,
αμφίπλευρα επενδυμένης από
μελαμίνη πάχους 0.05 χιλιοστά (σε
χρώμα επιλογή της Υπηρεσίας).
2.-Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα)
θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους 1 χιλιοστό, στο χρώμα της
μελαμίνης.
3.- Τα ντουλαπόφυλλα θα φέρουν
μικρές χωνευτές κλειδαριές και
μεταλλικές χειρολαβές.

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

Χειρισμός και ρυθμίσεις ραφιών Τα ράφια θα είναι τοποθετημένα σε
όλο το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος ανά
40 εκατοστά εκατοστά περίπου, για
την τοποθέτηση φακέλων Α4 και θα
έχουν την δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους μεταξύ των ραφιών.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Επιπλέον,
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/ τεχνικών
προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Προσφορές για μέρος των
προμηθευόμενων ειδών, εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα  θα γίνεται από την
υπηρεσία μας μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 29-05-2018 και ώρα 14.30 μ.μ. στο
Ισόγειο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας, επί της οδού Μητροπόλεως 44 (Γραμματεία), σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα
φέρει απαραίτητα την επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την
ένδειξη:

«Προσφορά για την προμήθεια δύο ντουλαπών για την Υποδιεύθυνση Οικονομικού-
Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με αριθμό Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 254376(2266)/24-05-2018/2018» και με επισυναπτόμενη αίτηση
κατάθεσης προσφοράς εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι,
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας, στην υπάλληλο Μαραντίδου Ιωάννα και στο τηλέφωνο : 2331 3 50167, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης

                Κ. Καλαϊτζίδης


