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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΒΕΘ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μετά την από 09/01/2019
σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια 36 καθισμάτων εργασίας και 14 καθισμάτων επισκεπτών
για τις
ανάγκες του ΕΒΕΘ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή του
άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ (δέκα
πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να υποβάλλει
προσφορά για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας και επισκεπτών για τις ανάγκες
του ΕΒΕΘ. Μέσα στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
φωτογραφίες των καθισμάτων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 Προμήθεια 36 καθισμάτων εργασίας
 Προμήθεια 14 καθισμάτων επισκεπτών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Τα καθίσματα εργασίας θα αποτελούνται από μεταλλικά μέρη και βάση, θα
είναι τροχήλατα με ρυθμιζόμενη πλάτη, θα διαθέτουν μπράτσα, θα είναι
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και περιστρεφόμενα.
 Το πλάτος και το βάθος του καθίσματος, πρέπει να είναι αρκετό ώστε να
υποστηρίζει κάθε χρήστη με την ίδια άνεση. Το βάθος, πρέπει να είναι
αρκετό ώστε ο χρήστης να μπορεί να καθίσει κοντά στην πλάτη του












καθίσματος και να αφήνει περίπου 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των γονάτων
και του καθίσματος της καρέκλας.
Η πλάτη του καθίσματος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και γωνία
ώστε να καλύπτει τη μέση επαρκώς. Επιπλέον και η έδρα θα πρέπει να είναι
ρυθμιζόμενη. Οι 2 ρυθμίσεις της πλάτης και της έδρας θα πρέπει να
προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Θα πρέπει να είναι σε θέση
να υποστηρίξει τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, με ιδιαίτερη
προσοχή στη σωστή στήριξη της οσφυϊκής περιοχής.
Τα μπράτσα του καθίσματος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
Το κάθισμα θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα με ένα μηχανισμό ο
οποίος θα καθιστά εύκολη την αλλαγή ύψους σε σχέση με το γραφείο. Η
διαφορά ύψους πρέπει να κυμαίνεται από 35 έως 55 εκατοστά από το
δάπεδο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως
ύψους. Ο χρήστης του καθίσματος να μπορεί να ακουμπάει σωστά τα πόδια
στο δάπεδο, ενώ παράλληλα να έχει τους μηρούς παράλληλα στο δάπεδο
και τα χέρια στο ύψος του γραφείου.
Το υλικό του καθίσματος πρέπει να αναπνέει και να επιτρέπει στο σώμα να
νιώθει άνετα. Επίσης, το κάθισμα και η πλάτη πρέπει να έχει πλούσιο υλικό
γεμίσματος, ώστε να υπάρχει άνεση ακόμα και μετά από πολύωρη καθιστική
εργασία.
Το κάθισμα πρέπει να έχει χειροκίνητη ρύθμιση της μέσης, τόσο σε ύψος
όσο σε βάθος, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει την καρέκλα
στην καμπύλη που έχει το κάτω μέρος της πλάτης και επιπλέον να διαθέτει
ρυθμιζόμενη στήριξη της οσφυϊκής περιοχής.
Τα καθίσματα των επισκεπτών θα είναι σταθερά χωρίς ρυθμίσεις με τέσσερα
πόδια στήριξης.

Πριν από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να
επισκεφθεί τους χώρους του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη), κατόπιν
συνεννόησης με τη Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα
Χριστίνα Δερμεντζόγλου (τηλ. 2310.370.170) προκειμένου να γίνει αυτοψία του
χώρου και να συζητηθούν οι λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές των καθισμάτων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ενσφράγιστης προσφοράς στο
Πρωτόκολλο του ΕΒΕΘ (Τμήμα Διοικητικού, 3ος όροφος, Τσιμισκή 29, 546 24
Θεσσαλονίκη, ώρες συναλλαγής 09:00-14:30), είναι η ημέρα Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και 3) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Β) Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε ο τύπος του καθίσματος, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του και η τιμή του καθίσματος χωρίς ΦΠΑ.
Γ) Φωτογραφίες καθισμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους
προσφορά φωτογραφικό υλικό για τα προσφερόμενα είδη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Λογιστηρίου, Ταμείου & Επιμελητείας του ΕΒΕΘ (κα Χατζηκωνσταντόγλου)
τηλ. 2310 370 170 – 1.
Η Διευθύντρια Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

