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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές ανά είδος για τα παρακάτω: 

 
Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΕΩΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Πολυθρόνα 

γραφείου με ψηλή 

πλάτη, με μαύρη 

δερματίνη  και 

αστερία χρωμίου 

55*63*108/116Υ 

 

17  

2 

 

Πολυθρόνα 

γραφείου με μαύρη 

δερματίνη  και 

αστερία χρωμίου 

54*59*95/105Υ 

 

4  

3 

 

Πολυθρόνα 

επισκέπτου Venus με 

μαύρη δερματίνη  

και σκελετό χρωμίου 

45*47*80Υ 

 

11  

4 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

 

Πολυθρόνα 

επισκέπτου με 

μαύρη δερματίνη   

και σκελετό χρωμίου 

45*46*79Y 

(αναμενόμενο στοκ 

15/02/17) 

 

19  

5 ΥΠΟΠΟΔΙΑ 
Υποπόδιο σταθερό 

 
19  
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6 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ LAP TOP ΜΕ 

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ 

 

Τροχήλατη μεταλλική 

βάση Laptop και 

προτζέκτορα ειδική 

κατασκευή, 

ρυθμιζόμενου ύψους 

από 70-110cm. 

 

2  

7 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 

 

 
 

Τραπέζι πτυσσόμενο 

μεταλλικό 75*55 

ηλεκτροστατικά 

βαμμένο σε ral 

χρώμα επιλογής μας 

 

 

4  

8 

 

 
 

Τραπέζι 11421001/ 

πόδια χρωμίου , με 

καπάκι μελαμίνη 

λευκή ή σε φθσικό 

δρυς/ 100*60*75Υ 

 

1  

9 

 

Γραφείο επαγγ. 

25mm 160*80*73Υ 

με συρταριέρα 

αναρτώμενη, 

συρτάρια με 

κλειδαριά 42*57*36Υ 

χρώμα light grey 

 

3  

10 

 

Συρταριέρα 

τροχήλατη, 3 

συρτάρια +κλειδαριά 

42*57*59Y χρώμα 

light grey 

 

3  

11 

 

Ερμάριο όλο πόρτα 

+3 ράφια εσωτ. 

80*38*150Υ χρώμα 

light grey 

 

2  
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12 

 

Ερμάριο, 2 πόρτες + 

2 ράφια 80*38*78Υ 

χρώμα light grey 

 

 

 

 

 

 

1  

13 

 

 
 

Κρεμάστρα τοίχου 

11150702 / 4 γάντζοι 

70*20 χρώμα light 

grey 

 

5  

14  
Ομπρελοθήκη -color 

light blue 

 
4  

15 

 

 

 

Καρέκλα καφενείου 

σκελετός οξυάς 

λούστρο εσωτερικού 

χώρου  με έδρα 

ψάθα - Ελληνικής 

κατασκευής 

 

 

10 
 

16 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΚΡΙ 

ΠΤΥΣ/ΝΗ 

-  Καρέκλα μεταλλική 

πτυσσόμενη με 

πλάτη κάθισμα 

πολυπροπυλένιο 

(PP). 

-  Σκελετός 

ηλεκτροστατικά 

βαμμένος σε γκρι 

χρώμα. 

-  Διάμετρος σωλήνα 

σκελετού: Ø19mm 

-   Εξωτερικές 

διαστάσεις (Πλάτος x 

Βάθος x Ύψος 

καθίσματος/πλάτης): 

45x50x45/80cm 

- Βάρος: 3,3 kg 

-  Μέγιστο στατικό 

φορτίο: 250kg 

-  Εργοστασιακή 

εγγύηση: 5 χρόνια 

 

500  

17 Πλαστική καρέκλα 

Με μπράτσα από 

μασίφ 

πολυπροπυλένιο 

χυτό, με καμπύλη 

στην πλάτη, 

χρώματος μπεζ  

500  
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18 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ 183X75cm 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ. 
20  

Όλα τα παραπάνω έπιπλα πρέπει είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ral χρώματα επιλογής 
μας. 
Για κάθε είδος θα πρέπει να αναγράφετε τη διάρκεια της εγγύησης. 

 

Τα προσφερόμενα είδη από τους υποψηφίους πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η ανά είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων ειδών τεκμηριώνεται με τα προσκομιζόμενα επίσημα 

έγγραφα του κατασκευαστή που πρέπει να συνοδεύουν την οικονομική προσφορά, αλλιώς η προσφορά 

θα αποκλείεται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 30/9/2017. 

Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος μόνο της παραπάνω προμήθειας, δηλαδή να 

προμηθευτεί  λιγότερα είδη ή/και μικρότερες ποσότητες ανά είδος. 

Στα είδη α/α 16, 17 και 18 θα πρέπει οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσής τους. 

Όλα τα είδη θα παραδοθούν σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης εντός του Δήμου Ρεθύμνης. 

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει εντός ένα μήνα από την παράδοση του κάθε είδους και των αντίστοιχων 

παραστατικών. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω δικαιολογητικά 

(εφόσον δεν τα έχουν καταθέσει μαζί με την οικονομική προσφορά): 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 

μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε 

δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από τον 

προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στην ΚΕΔΗΡ, Αρκαδίου 50, 

μέχρι την Παρασκευή 23/6/2017. 

 

 Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Θεοπίστη Μπιρλιράκη 
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