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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,   01     Απριλίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      Αριθ. Πρωτ.: 23689 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ειρ. Καγιαμπάκη 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας: 101 83 
Τηλέφωνο: 213 136 1670 
Fax: 213 136 1631 
e-mail: e.kagiabaki@ypes.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την 
προμήθεια επίπλων ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 εκλογών. 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 
εκλογών, ως εξής: 

  Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 Γραφείο Μ1,40 Χ Π0,80 μελαμίνης πάχους 2,5cm. 10 

2 

Βιβλιοθήκη μελαμίνης, χωρισμένη σε δύο μέρη (άνω και κάτω) 
με τέσσερις πόρτες και δυο κλειδαριές, διαστάσεις Υ2,00 Χ 
Π0,80 Χ Β0,40. 
Διαστάσεις άνω μέρους Υ1,17 Χ Π0,80 Χ Β0,40 με δύο 
εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια πάχους 2,5 cm. 
Διαστάσεις κάτω μέρους Υ0,77 Χ Π0,80 ΧΒ 0,40 με ένα εσωτερικά 
ρυθμιζόμενο ράφι πάχους 2,5cm. 55 

   3 

Καρέκλα γραφείου υψηλής αντοχής και ποιότητας, τροχήλατη, 
ανατομική, με ψηλή πλάτη, κεφαλάρι και μπράτσα, 
επενδυμένη με μαύρη δερματίνη, βάση πολλαπλών 
ρυθμίσεων με δυνατότητα ανάκλησης, πεντακτινωτή 
μεταλλική βάση.  

  40 

4 
Καρέκλα επισκέπτη εργονομική, με μεταλλικό σκελετό και 
μπράτσα, επένδυση με μαύρη δερματίνη. 10 

5 Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα από PVC (βάσει δείγματος). 30 

6 
Συρταριέρα μελαμίνης τροχήλατη, με κλειδαριά, μολυβοθήκη 
και 3 συρτάρια. Διαστάσεις Y0,50 X Π0,43 Χ Β0,56. 10 

7 
Ερμάριο μελαμίνης με δυο πόρτες, κλειδαριά και ένα ράφι. 
Διαστάσεις Υ0,96 ΧΠ1,70 Χ B0,40. 2 
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Η εκτιμώμενη δαπάνη για τα παραπάνω είδη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 23.000  € 
πλέον του ΦΠΑ 24%. 
 

Παρατηρήσεις:  
1. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 

για τα μηχανικά μέρη των επίπλων. 
2. Τα γραφεία και οι ντουλάπες θα παραδοθούν αποσυναρμολογημένα στους 

γραφειακούς χώρους του ΥΠ.ΕΣ. και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα μεταφέρει και να 
τα συναρμολογήσει καθ’ υπόδειξη του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, της Δ/νσης 
Προμηθειών & Υποδομών του Υπουργείου. 

3. Μέρος του εξοπλισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να 
παραδοθεί στις αποθήκες του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Καλαμάκι (Δωδεκανήσου 6). Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα μεταφέρει και να τα συναρμολογήσει όποτε παραστεί 
ανάγκη από το Υπουργείο Εσωτερικών (εντός του έτους 2019). 

4. Δείγματα διατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας. 
 
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 5 
Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 στην εξής διεύθυνση: 

Υπουργείο Εσωτερικών 
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών 
Τμήμα Προμηθειών 
Σταδίου 31, 4ος όροφος, 
Τ.Κ. 101 83 Αθήνα 
Υπόψη κ. Καγιαμπάκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις : 213 136 1670 
 
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, συμπληρωματικά με την προσφορά τους, να καταθέσουν 
αντίγραφα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ σε ισχύ, ΦΕΚ 
σύστασης και εκπροσώπησης με τις πιθανές τροποποιήσεις καθώς και απόσπασμα(τα) 
ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ., επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 
        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 




