
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Π.: ΚΙΒ/2019/67 

           Αλεξανδρούπολη,  17/10/2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «ΑΓΟΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ» 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το 

Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΚΙΒ-2019/26, το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την  «ΑΓΟΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ», για το Συμβουλευτικό 

Κέντρο Θράκης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στην Αλεξανδρούπολη, στην οδό Τούντζα 100, 

σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την 

Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους /ποσότητα 3 μεταλλικές αρχειοθήκες διπλής όψεως (2,70Χ0,70Χ 2,48)  

1 μεταλλική αρχειοθήκη μονής όψης (2,70Χ0,35 Χ2,48),  

4 ράφια συρόμενα (0,90Χ0,35) 

4 μεταλλικές πλάτες (2,70Χ2,48),  

2 κλειδαριές ασφαλείας,  

1 μεταλλικό ράφι (2,34Χ30Χ2,20 με τρία ράφια). (ανεξάρτητο ράφι, 

δεν απεικονίζεται στο σχέδιο) 

1 μεταλλικό ράφι (1,65Χ0,30Χ2,20 με τρία ράφια) (ανεξάρτητο ράφι, 

δεν απεικονίζεται στο σχέδιο) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Συμπ/νου Φ.Π.Α 

7.258,06 € 

8.999,99 € 

CPV : 39132100-7 

ΚΑΕ: 1400000000 

Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης  ΑΔΑ: 62ΣΕΟΡ9Υ-7ΞΛ 

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24% 8.999,99 € 



Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A’ της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια 

κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές , οδηγίες 

συντήρησης, κατασκευαστικά σχέδια, κατάλληλα σχήματα, 

εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι 

άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη 

συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι  προσφορές  αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στη 

διεύθυνση ΚΕΘΕΑ-ΚΙΒΩΤΟΣ, ΤΟΥΝΤΖΑ 100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 

68133 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ccthraki@kethea-kivotos.gr.  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της αξιολόγησης τους  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΚΙΒΩΤΟΣ,  Τούντζα 

100, στην Αλεξανδρούπολη,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ccthraki@kethea-kivotos.gr το αργότερο μέχρι την 08/11/2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά 

την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους 

προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε 

καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Εγγύηση  Ελάχιστος χρόνος εγγύησης πέντε (5) έτη.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών  ή εργασίας  

30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .              

mailto:ccthraki@kethea-kivotos.gr.


Τρόπος πληρωμής /  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών . Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να 

προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο να 

είναι σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007), & φόρος εισοδήματος 4% (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) και 

0,07% Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4. 

Παρ.3 Ν.4013/2011), 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2551089595 

Όνομα Υπεύθυνου: Ραφτόπουλος Αντώνης 

Ματαίωση της διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 

 

Ο Δ/ντης ΚΕΘΕΑ 

Βασίλειος Γκιτάκος 

 

Υπογραφή   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Η αρχειοθήκη ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2,70X0,70X2,48) θα πρέπει να είναι κυλιόμενη. 

 Να αποτελείται από σιδηροτροχιές και αμφίπλευρες μεταλλικές αρχειοθήκες, με 3  φατνώματα των  

90  cm, με ύψος  248 cm, με 6 κινητά καθ’ ύψος ράφια ανά φάτνωμα, βάθους 35 cm και με συνολικό 

πλάτος 70 cm, οι οποίες να κυλάνε πάνω στις σιδηροτροχιές. 

Οι σιδηροτροχιές να  είναι μεταλλικές Ø22 mm και να τοποθετούνται εντός ειδικής μεταλλικής 

θήκης. 

Η μετάδοση της κίνησης,  να πραγματοποιείται μέσω τριών τιμονιών με σύστημα οδοντωτών τροχών 

και αλυσίδων. 

Το σύστημα να  φέρει δυο κεντρικά κλειδώματα.  

Κάθε συρμός να φέρει σύστημα ακινητοποίησης για ασφάλεια κατά την πρόσβαση μεταξύ δύο 

συρμών. 

Η βάση έδρασης και κύλισης των αρχειοθηκών να σχηματίζεται από χαλύβδινο μορφοσωλήνα 

διατομής 100x40 mm με πάχος 2 mm, που διαμορφώνει ένα ισχυρό πλαίσιο επί του οποίου αφενός 

να τοποθετούνται οι τροχοί κύλισης και οι τροχοί μετάδοσης της κινήσεως με τους άξονες 

περιστροφής και αφετέρου να στερεώνονται τα κατακόρυφα στοιχεία σύνδεσης των αρχειοθηκών. 

Τα κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες σύνθετοι), είτε ενδιάμεσα, είτε ακραία, να είναι 

κατασκευασμένα από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0.8mm. 

Τα πλαϊνά να  ενώνονται μεταξύ τους με 4 ενιαίες πλάτες από χαλυβδοέλασμα πάχους 0.8mm. 

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0.8mm και 

τοποθετημένα ανά 50 cm περίπου καθ’ ύψος, με στήριξη σε ειδικά άγκιστρα επί των κατακόρυφων 

στοιχείων. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία μορφοποιημένων χαλυβδοελασμάτων να  είναι βαμμένα με 

ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα πλατινέ ή γκρι μεταλλικό (ασημί). 

Το σύστημα κυλιόμενης αρχειοθήκης να  σχηματίζεται από μονάδες αρχειοθηκών - βιβλιοθηκών 

διπλής όψεως που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές. Με την στροφή ενός τιμονιού ή την πίεση ενός 

κουμπιού πάνω στην οθόνη αφής να κυλούν οι αρχειοθήκες και να ανοίγει ο διάδρομος 

προσπέλασης στην μονάδα που επιθυμεί ο χρήστης.  

Το βοηθητικό ράφι  διαστάσεων (0,90 Χ 0,35) να είναι συρόμενο 

Φόρτωση ραφιών ανά τρέχον μέτρο με ισομερή κατανομή βάρους (80 kgr για κάθε ράφι ανά 

πλάτους 30mm 

Ράφια μεταλλικά διαστάσεων (2,34Χ30Χ2,20Υ) και (1,65Χ0,30Χ2,20) τα οποία αποτελούνται από 3 

ράφια κουμπωτά.  



Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση να υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον κατασκευαστή . 

Μεταφορικά και μοντάζ συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. 

Προμήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

ΚΑΤΟΨΗ – ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ  

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

 

Υπογραφή / σφραγίδα 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Μεταλλικές Αρχειοθήκες 
 Προϋπολογισμός (προ ΦΠΑ) 7.258,06 Ευρώ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 2,70Χ0,70Χ2,48Υ 3   

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 
2,70Χ0,35Χ2,48 1   

3 ΡΑΦΙ ΣΥΡΡΟΜΕΝΟ  4   

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΗ 
2,70Χ2,48 4   

5 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2   

6 ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
2,34Χ30Χ2,20Υ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ 
δεν αφορά τον χώρο της 
αρχειοθήκης, άφορα αποθήκη 
ισογείου 1   

7 ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
1,65Χ0,30Χ2,20 ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ 
δεν αφορά τον χώρο της 
αρχειοθήκης, άφορα αποθήκη 
ισογείου 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 

 

 

 

 

 



 


