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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44
Ταχ. Κωδικ. : 59132, Βέροια
Πληροφορίες : Μουρατίδης Γ.
Email
: mouratidis.g@imathia.pkm.gov.gr
Τηλέφωνο
: 2331 3 50137

Βέροια, 26 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.2.1.5/Φ.5.1.6/οικ. 683691(2444)

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
τριών (3) τροχήλατων καθισμάτων γραφείου, για τις ανάγκες του τμήματος
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
έχοντας υπόψη:.

1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με
τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

3.

Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

4.

Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

5.

Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

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.

την με αρ. 76928/9-7-2021 (Β’ 3075/13-7-2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
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8.

Τον Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

9.

Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

10. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2021 (Αριθμ. 69/2020 Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ), όπως ισχύει.
11. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Τις αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β/3475) και 602161(8148)/25-9-2019 (Β/3745)
Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της ΠΚΜ καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
13. Την αριθ. 14/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση
προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ).
14. Το αριθ. πρωτ. 575270 (2003)/14-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009229145) Πρωτογενές
Αίτημα του τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας.
15. Την αρ. 3397/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩΔ7ΛΛ-Α4Θ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ
02.721.1711.01).

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τριών (3)
τροχήλατων καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης
Συστημάτων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για το
σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη
δαπάνη.
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 750.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο
με αναγραφή των στοιχείων τους (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλ,, e-mail, Α.Φ.Μ.), καθώς και τη φράση
«Προσφορά για την προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων γραφείου της ΠΕ Ημαθίας». Ο φάκελος θα
περιέχει δύο επιμέρους υπο-φακέλους ως εξής:
1.

Υπο-φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς. Στον υπο-φάκελο αυτό
θα περιλαμβάνονται:
Α. Yπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου
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εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο
νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης), στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας::
1.

δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2.

δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016

3.

Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το
άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

4.

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και της προϋποθέσεις της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5.

δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων ειδών στο σύνολό τους,
καθώς και για τη συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης
Σημείωση: Η περίπτωση (1) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά:
(α).

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και
ΕΕ) τους διαχειριστές.

(β).

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ).

Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής

τους,

άλλως,

στην

περίπτωση

που

δεν

αναφέρεται

χρόνος

ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Γ.

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα)
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Δ. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργασίμων ημερών πριν από την
υποβολή του.
Ε. Τον Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης,
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
2.

Υπο-φάκελος οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα
με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας και θα περιλαμβάνει την
προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, καθώς και το σύνολο της οικονομικής
προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Δεκτές γίνονται
προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Η προσφορά πρέπει να φέρει
σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στην τελική τους προς χρήση μορφή, στο Τμήμα
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Βέροια, 2ος όροφος με
έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και η
παραλαβή τους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στον έναν (1) μήνα από την λήψη της παραγγελίας. Ο χρόνος
αυτός δύναται να παραταθεί το ανώτερο για άλλον έναν μήνα κατόπιν έγγραφου αιτήματος του
Προμηθευτή, σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2021.
Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Τμήμα
Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132, Βέροια,
2ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη, 4/11/2021 και ώρα 14:00. Προσφορά που θα περιέλθει στην
Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνει δεκτή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η
πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας
(https://imathia.pkm.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ημαθίας.
Συνημμένα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ο παρακάτω Πίνακας συμπληρωμένος από τον προσφέροντα αποτελεί την τεχνική του
προσφορά. Η στήλη «Συνοπτική Περιγραφή» συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα,
με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του.

Απαίτηση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο, ανατομικό, με αντοχή
βάρους καθήμενου τουλάχιστον 120 κιλών κατάλληλο
για πολύωρη χρήση.
Βάση περιστρεφόμενη πέντε ακτινών για ευσταθή
ισορροπία, μεταλλική, ή από ενισχυμένο συνθετικό
υλικό, πιστοποιημένη για ασφάλεια, ανθεκτικότητα και
δομική επάρκεια κατά ANSI/BIFMA X5.1 με τροχούς
Φ60 πιστοποιημένους κατά ΕΝ12527.
Έδρα από συνθετική ξυλεία, ή ενισχυμένο πλαστικό,
υψηλής ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την
προβλεπόμενη

χρήση,

με

μεταλλικές

μπάρες

εσωτερικά, με διαστάσεις τουλάχιστον πλάτος 450
mm Χ βάθος 450 mm με προσαρμοσμένο στρώμα
από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 50mm
Πλάτη από συνθετική ξυλεία, ή ενισχυμένο πλαστικό,
υψηλής ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την
προβλεπόμενη χρήση, με διαστάσεις τουλάχιστον
πλάτος 450 mm Χ ύψος 470 mm με προσαρμοσμένο
στρώμα από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον
40mm.
Μπράτσα

από

ημίσκληρο

πλαστικό

υλικό,

ή

μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη, με την απαραίτητη
αντοχή,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) τροχήλατων καθισμάτων
γραφείου- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Σελ. 1 από 2
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Απαίτηση
Επένδυση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
καθίσματος:

ύφασμα

ή

δερματίνη

διαφόρων χρωμάτων (θα καθοριστούν κατά την
παραγγελία).
Λειτουργίες:
•

Ρύθμιση ύψους έδρας με πιστοποιημένα για
ανθεκτικότητα κατά UNI 9084 αμορτισέρ
αερίου με διαδρομή τουλάχιστον 100mm.

•

Ανάκλιση της έδρας κατά 10 μοίρες
τουλάχιστον.

•

Ανάκλιση πλάτης κατά 15 μοίρες
τουλάχιστον.

•

Δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον
4 θέσεις.

•
Το

Δυνατότητα ρύθμισης σκληρότητας.
κάθισμα

εργασίας

να

πιστοποίηση

σταθερότητας,

ανθεκτικότητας

κατά

συνοδεύεται

από

αντοχής

και

ΕΝ1335

με

ένδειξη

φωτογραφίας του καθίσματος.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τον
μηχανισμό και την βάση να είναι τουλάχιστον πέντε
(5) έτη ενώ για την υπόλοιπα εξαρτήματα και
αναλώσιμα ένα (1) έτος.

Οικονομικός Φορέας/ Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) τροχήλατων καθισμάτων
γραφείου- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Σελ. 2 από 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(τεμάχια)

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
(σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΦΠΑ (σε €)

Τροχήλατα
καθίσματα

3

γραφείου

Οικονομικός Φορέας/ Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) τροχήλατων καθισμάτων
γραφείου- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

