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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. Στρακούλα
ΤΗΛ.: 210-6387669, 210-6387610
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Δ.Α.Ε.: 2941/02.11.2021
(CPV: 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα, 39111000-3 Καθίσματα, 39122200-5
Βιβλιοθήκες, 39141300-5 Ερμάρια)
Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνταγματικά κατοχυρωμένη
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, Δημόσια Υπηρεσία (Α.Φ.Μ.: 999791506, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου), επιθυμεί την
προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές
προδιαγραφές.
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για το σύνολο των αγαθών όπως αυτά εμφανίζονται στις επισυναπτόμενες
τεχνικές προδιαγραφές.
Η ανάθεση γίνεται στον προμηθευτή με την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.
Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (8.200,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αποκλείονται προσφορές που η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή
που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την Α.Δ.Α.Ε.
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Α.Λ.Ε.: 3120489001, Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000, του
προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2021.
Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (δεν απαιτείται
το γνήσιο της υπογραφής), με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο
ΚΗΜΔΗΣ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και στην οποία να δηλώνεται:
Α. Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της πρόσκλησης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Β. Ότι δεσμεύονται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της προμήθειας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την πρόσκληση και την προσφορά του.
Γ. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της πρόσκλησης.
Δ. Ότι δεν συντρέχουν εις βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
Ε. Ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).
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Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η Α.Δ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιοδήποτε λόγο.
Το σύνολο των αγαθών θα παραδοθεί στην έδρα της Αρχής, Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι. Οι δαπάνες
φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης και συναρμολόγησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης ανάθεσης.
Η σχετική δαπάνη θα εκκαθαριστεί από την Αρχή το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του
παραστατικού, εφόσον ο Ανάδοχος είναι φορολογικά ενήμερος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
μετά την υποβολή του σχετικού Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής της
Αρχής.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Στον Ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Αρχής αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το
Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, με την
οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας (δεν απαιτείται το γνήσιο υπογραφής)ο και με ημερομηνία μεταγενέστερη της
ημερομηνίας της ανωτέρω έγγραφης ειδικής πρόσκλησης).
2. Ποινικό μητρώο σε ισχύ ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν
την υποβολή του. Ειδικότερα:
-

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
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-

Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Για την Μονοπρόσωπη Εταιρεία το φυσικό πρόσωπο.

-

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την αποστολή οικονομικής προσφοράς υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας, έως και την Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών), ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@adae.gr.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού &
Διοικητικών Υπηρεσιών
Βικτωρία Παναγιωτοπούλου
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (Τεμάχια 10)
ΓΕΝΙΚΑ: Βιβλιοθήκη μελαμίνης με πόρτες, ανθεκτική, άριστής κατασκευής με άψογα φινιρίσματα,
διαστάσεων «κατά προσέγγιση» Π80χΒ41χΥ200.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι «κατά προσέγγιση»
Π80χΒ41χΥ200 και να αποτελείται από το κάσωμα, τα κινητά ράφια και τις πόρτες. Χρώματος ανθρακί –
κερασιά.
ΚΑΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Το κάσωμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF
πάχους 16mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα ανθρακί ή αντίστοιχο που θα
επιλεγεί από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου με καπάκια σε χρώμα ανθρακί ή αντίστοιχο
που θα επιλεγεί από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Τα πλαϊνά του κασώματος (εσωτερικά)
να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση ύψους των ραφιών εσωτερικά.
Στο κάτω μέρος του να έχουν 4 πέλματα/ ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή
οριζοντίωση του επίπλου.
ΡΑΦΙΑ: Η βιβλιοθήκη να φέρει τέσσερα (4) ράφια από μοριοσανίδα MDF πάχους 16 mm τουλάχιστον, τα
οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους των
κινητών ραφιών χρώματος ανθρακί.
ΠΟΡΤΕΣ: Η βιβλιοθήκη να φέρει σε όλο το ύψος της ανοιγόμενες πόρτες (2) από μοριοσανίδα MDF πάχους
16mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα κερασιάς ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί
από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Η πόρτα να φέρει πλαστικό χερούλι μαύρο και
κλειδαριά (με 2 κλειδιά) και να προσαρμόζεται στο σώμα του ερμαρίου με κατάλληλους στοιβαρούς
μεντεσέδες.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη της.
2. ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (Τεμάχια 6)
ΓΕΝΙΚΑ: Ερμάριο μελαμίνης με πόρτες, ανθεκτική, άριστής κατασκευής με άψογα φινιρίσματα, διαστάσεων
«κατά προσέγγιση» Π80χΒ41χΥ80.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου να είναι «κατά προσέγγιση»
Π80χΒ41χΥ80 και να αποτελείται από το κάσωμα, τα κινητά ράφια και τις πόρτες. Χρώματος ανθρακί –
κερασιά.
ΚΑΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Το κάσωμα του ερμαρίου να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF πάχους
16mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα ανθρακί ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί
από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου με καπάκια σε χρώμα ανθρακί ή αντίστοιχο που θα
επιλεγεί από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Τα πλαϊνά του κασώματος (εσωτερικά) να
φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση ύψους του ραφιού εσωτερικά. Στο
κάτω μέρος του να έχουν 4 πέλματα/ ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή
οριζοντίωση του επίπλου.
ΡΑΦΙΑ: Το ερμάριο να φέρει ένα (1) ράφι από μοριοσανίδα MDF πάχους 16 mm τουλάχιστον, τα οποία να
στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους του κινητού ραφιού
χρώματος ανθρακί.
ΠΟΡΤΕΣ: Το ερμάριο να φέρει σε όλο το ύψος του ανοιγόμενες πόρτες (2) από μοριοσανίδα MDF πάχους
16mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα κερασιάς ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί
από την Αρχή από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Η πόρτα να φέρει πλαστικό χερούλι μαύρο και
κλειδαριά (με 2 κλειδιά) και να προσαρμόζεται στο σώμα του ερμαρίου με κατάλληλους στοιβαρούς
μεντεσέδες.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Το ερμάριο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη της.

21PROC009463015 2021-11-02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3. Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα και ανεξάρτητη έδρα – πλάτη (Τεμάχια 6)
ΓΕΝΙΚΑ: Το κάθισμα να είναι κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον 100 κιλών. Να είναι άριστης κατασκευής με
άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις εργονομίας
όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό,
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά πλήρη κύκλο. Να διατηρεί το σώμα στη σωστή στάση εν
ώρα εργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση αλουμινίου με τους τροχούς, την έδρα,
την πλάτη και τα μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, του ύψους της
πλάτης, του ύψους μπράτσων (καθ’ ύψος και εμπρός – πίσω) και απόστασης μεταξύ τους. Κύλιση της έδρας
για σωστή στάση σώματος.
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ: Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου «κατά προσέγγιση» 660 mm
από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Οι τροχοί να είναι μεγάλης αντοχής (βαρέως τύπου) από ενισχυμένο
θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο).
ΕΔΡΑ: Η έδρα να είναι καλυμμένη με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη και
επενδυμένη από δερματίνη άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώμα θα επιλεγεί από την
υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος τουλάχιστον 450mm,
βάθος τουλάχιστον 510 mm.
ΠΛΑΤΗ: Η πλάτη να είναι επενδυμένη με δερματίνη τοποθετημένη επί ανατομικού σκελετού. Το χρώμα να
είναι μαύρο ή θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Ενδεικτικές διαστάσεις
πλάτης: ύψος τουλάχιστον 580 mm, πλάτος τουλάχιστον 475 mm.
ΜΠΡΑΤΣΑ: Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά ή κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό
πολυαμίδιο με επιφάνεια επαφής από χυτή πολυοθρεθάνη μεσαίας σκληρότητας.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης ύψους της έδρας με έμβολο αερίου με εύρος
ρύθμισης 100 mm τουλάχιστον. και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για όλα τα μέρη του.
4. Σταθερό κάθισμα επισκέπτη - συνεργασίας (Τεμάχια 2)
ΓΕΝΙΚΑ: Να είναι άριστης κατασκευής, με 4 πόδια και μπράτσα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το κάθισμα να είναι επενδυμένο με δερματίνη. Το χρώμα να είναι μαύρο ή θα
επιλεγεί από την υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Τα πόδια να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα
και τα μπράτσα να είναι μεταλλικά

Για τα υπό προμήθεια είδη με α/α 3 και 4 παρακαλούμε όπως με την κατάθεση της προσφοράς να
προσκομίσετε φωτογραφικό υλικό, ώστε να υπάρχει πλήρης απεικόνιση του προσφερόμενου αγαθού
για την διευκόλυνση του έργου της Αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. (Ο όρος αυτός είναι προαιρετικός
και όχι επί ποινή αποκλεισμού).

