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Oικονομικούς φορείςικονομικούς φορείς

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τα παρακάτω:

Την προμήθεια εννέα (9) γραφείων, 21 καρεκλών “επισκέπτη-συνεργάτη” και 7

καρεκλών “διευθυντή” .

Οι παραπάνω προμήθειες θα έχουν τις κάτωθι ενδεικτικές διαστάσεις

 Τραπέζι: 0,75-0,80 πλάτος και 1,55-1,60 μήκος έκαστο, από μελαμίνη 2.5

εκατοστών  σε  απόχρωση  φυσικό   (δρυς )  και  πόδια  (επισυνάπτεται

φωτογραφία )και

 Καρέκλα  “επισκέπτη-συνεργάτη”:  να  διαθέτει  σκελετό  μεταλλικό-εξ

ολοκλήρου  υψηλής  ποιότητας  χρωμιομένο  ατσάλι  ,  με  μπράτσα,

σταθερότητα  και  αντοχή  και  επένδυση  καθίσματος  υψηλής  ποιότητας

δερματίνη απόχρωσης μαύρου, κατάλληλη για γραφεία και συνεδριακούς

χώρους.  Ενδεικτικές  διαστάσεις: (Π X Β X Υ) 54X60X94 ΕΚ ή   X60X94X60X94 ΕΚ ή    ΕΚ ή   58X62X90X62X90

 Καρέκλα  “διευθυντή”:  Περιστρεφόμενη  τροχήλατη,  επενδυμένη  με

τεχνόδερμα  (PU) υψηλής ποιότητας να διαθέτει μηχανισμό relax και)  υψηλής  ποιότητας  να  διαθέτει  μηχανισμό  relax  και

μηχανισμό ρύθμισης ύψους του καθίσματος, χρώμα μαύρο και  ενδεικτικές

διαστάσεις 64X60X94 ΕΚ ή   x71x112/121 cm

Επισυνάπτεται σχέδιο και φωτογραφία προς διευκόλυνση της προσφορά σας.

Κριτήριο  ενδιαφέροντος  η  χαμηλότερη  τιμή προσφοράς  σε  συνδυασμό  με  την

βέλτιστη ποιότητα.  

Παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  σχετική  προσφορά  για  τα  ανωτέρω  το

συντομότερο δυνατό.

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   12/2016,

παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω

δικαιολογητικά  :α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα)

στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων



εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του

Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   12/2016)

[Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  δεν  απαιτούνται  σε  δημόσιες  συμβάσεις  με

εκτιμώμενη αξία  ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ

χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   12/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του

άρθρου 107 του Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   97/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   12/2016, όπως προστέθηκε

με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4X60X94 ΕΚ ή   4X60X94 ΕΚ ή   97/2017)]
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