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αναλογούντα  Φ.Π.Α.,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  τις  συνολικές 
ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένουυποδείγματος. 

6. Το Σωματείο διατηρεί  το δικαίωμα να  ζητήσει από  τον υποψήφιο ανάδοχο,  στοιχεία απαραίτητα  για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχείααυτά. 

7. Αν  για  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια  η  προσφορά  φαίνεται  ασυνήθιστα  χαμηλή  σε  σχέση  με  το 
αντικείμενότης,σεποσοστόίσοήμεγαλύτεροτου85%τουμέσουόρουτωνυποβληθεισώνπροσφορών, 
τοΣωματείο,πριναπορρίψειτηνπροσφοράαυτή,ζητείγραπτώςδιευκρινήσειςγιατηνσύνθεσητηςαπό  τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θααπορρίπτεται. 

8. ΤηναποσφράγισηκαιαξιολόγησητωνπροσφορώναπότηναρμόδιαΕπιτροπήΔιενέργειαςΔιαγωνισμών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα τουΝ.4412/2016. 

9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για τρείς (3) μήνες από την 
επομένη  διενέργειας  της  Πρόσκλησης.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του 
προαναφερόμενου απορρίπτεται ωςαπαράδεκτη. 

10. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως και 
31/12/2017 

11. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες. 
12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες. 
13. Το Σωματείο, σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής,  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ματαιώσει  ή  να  επαναλάβει  αιτιολογημένα  την  παρούσα 
Πρόσκληση. 

14. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση  των άρθρων 138  και 182  της Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15ετών. 

15. Κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  Πρόσκλησης  το  αρμόδιο  όργανο  μπορεί  –  με 
αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  του  ‐  να  προτείνει  κατακύρωση  της  προμήθειας  για  ολόκληρη  την 
ποσότητα  ήγιαμεγαλύτερηποσότηταέως30%ήγιαμικρότερηποσότηταέως50%καιπάνταεντόςτου 
συνολικούπροϋπολογισμούτηςπροκηρυσσόμενηςπρομήθειας.Γιακατακύρωσημέρουςτηςποσότητας 
κάτω  του  καθοριζόμενου  από  την  διακήρυξη  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον 
Ανάδοχο. 

16. Ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει  είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ‐δ) του 
άρθρου 77  του Ν.4412/2016. 

17. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4412/2016 σε αντιστοιχία με την παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές τουέργου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά  
 

Περισσότερες  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  παρέχονται  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  Δευτέρα  έως 

Παρασκευή και ώρες 09:00 ‐ 17:00 από τον κο Βασίλειο Γεώργιο Πουλάκη στο τηλέφωνο 2105205200, Fax 

210‐ 5205201, e‐mailv.poulakis@praksis.gr 
 

Οι  Υποψήφιοι  Ανάδοχοι  έχουν  δικαίωμα  να  ζητήσουν  εγγράφως  (με  επιστολή  ή  τηλεομοιοτυπία) 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 27  /10/2017και 

ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις 

και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο 

και  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υποψήφιου  ανάδοχου  (επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  FAX,  ηλεκτρονική 

διεύθυνση).  Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  δεν  μπορούν  να  επικαλεστούν  σε  καμία  περίπτωση  προφορικές 

απαντήσειςτουΣωματείου.Καταληκτικήημερομηνίαυποβολήςπροσφορώνορίζεταιπροθεσμία(8)  οκτώημερών 

από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  /  αποστολής  της  Πρόσκλησης  στους  υποψηφίους,  ήτοι  μέχρι  την 

30/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «PRAKSIS», Στουρνάρη 57 , Τ.Κ. 

104 37, Αθήνα, στον 2ο  όροφο στην γραμματεία . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαργαλιάς  Αλέξιος
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ έπιπλά γραφείου  

Προς: «ΣωματείοPRAKSIS‐ προορισμό οι αποθήκες της οργάνωσης στην οδό ποσιδίππου. 

Θέμα: Προσφορά  για  την Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  Υποβολής Προσφορών 
με αντικείμενο  την 

«Προμήθεια  έπιπλά  γραφείου»  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου 

«ACCOMMODATIONANDASSISTANCETOASYLUMSEEKERSANDRELOCATIONCANDIDAT

ES»  συνολικού  προϋπολογισμού  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ 

(20.000,00€),μησυμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  νόμιμων  κρατήσεων  και  κριτήριο 

κατακύρωσης  της  ποιο  συμφέρουσας  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,  βάσει 

τιμής. 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

39100000-3 
 

Έπιπλα 
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1. Ταανωτέρωείδηθαείναιαπολύτωςκαινούριακαιαμεταχείριστα,καιθαπληρούντιςπ

ροδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης,  

2. Όλα  τα  προσφερόμενα  είδη  συμμορφώνονται  προς  όλες  τις  υποχρεώσεις  που 

επιβάλλονται  στους  κατασκευαστές  για  τα  προϊόντα,  βάσει  των  κοινοτικών 

διατάξεων και ανάλογων πιστοποιήσεων, όπου έχουνεφαρμογή. 

3. Η  προσφορά  ισχύει  για  δέκα  (3  μήνες)  από  την  επομένη  διενέργειας 
τηςπρομήθειας. 

4. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα 

προς προμήθεια είδη ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες 

απαντήσεις.  Εφόσον  δεν  υπάρχουν 

προαιρετικάτεχνικάχαρακτηριστικά,θαπροσφέρωταπαραπάνωείδηστιςποσότητε

ςκαιτατεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικάπεριγράφονται. 

5. Τα  παραπάνω  είδη  θα  παραδοθούν  άμεσακαι  άπαξ  με  την  υπογραφή  της 

Σύμβασης στις αποθήκες της οργάνωσης , Ποσιδιππού 6‐8, Αθήνα 

6. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε 
Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 Φ.Π.Α. 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 70 χ42χ165 

 
ΤΜΧ 
 

11           ΝΑΙ 
  

  ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΧ 
 

32        ΝΑΙ 
 

  ΤΡΑΠΕΖΙ 
220 Χ90 Χ75(+‐
10CM) 

ΤΜΧ 
 

1        ΝΑΙ 
 

  ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
ΤΜΧ 
 

28        ΝΑΙ 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

150Χ70Χ75 (+‐
1ΟCM) 

ΤΜΧ 
 

4        ΝΑΙ 
 

  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
44Χ58Χ62 (+‐ 
10CM) 

ΤΜΧ 
 

4        ΝΑΙ 
 


