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Θζμα: Πρόςκληςη για επιλογή αναδόχου 

 
Η Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (εφ’ εξισ ΡΑΛ), 
προκειμζνου εξοπλίςει ζνδεκα (11) κζςεισ εργαςίασ προτίκεται, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 
άρκρου 118 του Ν.4412/2016, να προβεί ςτθν αγορά γραφείων, ερμαρίων και καρεκλϊν. Αντικείμενο 
τθσ παροφςασ ζρευνασ αγοράσ είναι θ επιλογι Προμθκευτι για τθν παράδοςθ, ςυναρμολόγθςθ και 
τοποκζτθςθ επίπλων γραφείου ςτθν ζδρα τθσ ΡΑΛ (οδόσ Γρθγορίου Λαμπράκθ 150, Σ.Κ. 18535 
Πειραιάσ). 
 τον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα απαιτοφμενα είδθ, ενδεικτικζσ προδιαγραφζσ και 

ποςότθτεσ: 

Α/Α 
Είδη 

Επίπλων 
Προδιαγραφζσ 

Εκτιμώμενεσ 
Ποςότητεσ 

1 Γραφεία Θα ζχουν διαςτάςεισ τουλάχιςτον 160×80 εκ. με βοθκθτικά 
τραπζηια (προεκτάςεισ γραφείων) διαςτάςεων τουλάχιςτον 
60×80 εκ. Οι επιφάνειεσ εργαςίασ και οι ποδιζσ (μετϊπεσ) κα 
είναι από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ τουλάχιςτον 18 χιλ. τα 
οποία κα εδράηονται ςε μεταλλικό ςκελετό (πλαίςιο). Όλα τα 
εμφανι περικϊρια (ςόκορα) των επιφανειϊν (μελαμίνθσ) κα 
είναι καλυμμζνα με ταινία από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 
τουλάχιςτον 1,5 χιλ. ςτρογγυλευμζνθ ςτισ άκρεσ ςτθν ίδια 
απόχρωςθ. Οι επιφάνειεσ εργαςίασ και οι ποδιζσ (μετϊπεσ) κα 
είναι ςε απόχρωςθ γκρι δρυόσ ι ςθμφδασ, ενϊ ο μεταλλικόσ 
ςκελετόσ ζδραςθσ ςε γκρίηο ςκοφρο (ανκρακί). Οι πόδεσ του 
πλαιςίου ςτο κάτω μζροσ κα φζρουν πλαςτικά πζλματα (τάπεσ) 
για τθν προςταςία ζναντι υγραςίασ και ολίςκθςθσ.  

11 τεμάχια 

 

2 υρτα-
ριζρεσ 

Θα είναι τροχιλατθ με 3 μεταλλικά ςυρτάρια εξ ολοκλιρου 
ςυρόμενα (με ςυρόμενο μθχανιςμό) και 1 ςυρτάρι-μολυβοκικθ 
(με ςυρόμενο μθχανιςμό) και κα διακζτει κλειδαριά. Σο κουτί κα 
είναι καταςκευαςμζνο από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ 
τουλάχιςτον 18 χιλ. ςε απόχρωςθ γκρίηο ςκοφρο (ανκρακί) και 
όλα τα εμφανι περικϊρια (ςόκορα) των επιφανειϊν κα είναι 
καλυμμζνα με ταινία από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πάχουσ 
τουλάχιςτον 1,5 χιλ. ςτρογγυλεμζνθ ςτισ άκρεσ ςτθν ίδια 

11 τεμάχια 
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απόχρωςθ. Η ζμπροςκεν των ςυρταριϊν όψθ κακϊσ και θ άνω 
εξωτερικά οριηόντια επιφάνεια (καπάκι) του κουτιοφ κα φζρουν 
πρόςκετθ ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ τουλάχιςτον 18 χιλ. ςε 
απόχρωςθ γκρι δρυόσ ι ςθμφδασ και όλα τα εμφανι περικϊρια 
(ςόκορα) των επιφανειϊν κα είναι καλυμμζνα με ταινία από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. 
ςτρογγυλεμζνθ ςτισ άκρεσ ςτθν ίδια απόχρωςθ. 

3 Βιβλιο-
θήκεσ 

(ημίκλεις
τεσ) – 

Ερμάρια 

Θα ζχουν βάκοσ τουλάχιςτον 40 εκ., πλάτουσ τουλάχιςτον 80 εκ. 
και φψοσ 200 εκ. Άνω μζροσ, ΡΑΦΙΕΡΑ: Σα κουτιά από τισ 
ραφιζρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από ζγχρωμθ γκρι ςκοφρα 
(ανκρακί) μελαμίνθ πάχουσ τουλάχιςτον 18 χιλ. με πλάτθ από 
μελαμίνθ ίδιου χρϊματοσ και πάχουσ 8 χιλ. μζςα ςε ευκφγραμμθ 
εγκοπι (γκινιςιά). Σα ράφια κα είναι από τθν ίδια ζγχρωμθ 
μελαμίνθ πάχουσ τουλάχιςτον 18 χιλ. Σα κατακόρυφα ςτοιχεία 
(καςϊματα) εςωτερικά κα ζχουν οπζσ για ςτθρίγματα, ϊςτε τα 
ράφια να μποροφν να μετακινοφνται κακ’ φψοσ. Όλα τα εμφανι 
περικϊρια (ςόκορα) κα είναι από ταινία πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC) πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. ςτρογγυλευμζνθ ςτισ άκρεσ 
και ςτθν απόχρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ επιφάνειασ. Κάτω μζροσ, 
ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΟ: Θα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 80 εκ., βάκουσ 
τουλάχιςτον 40 εκ. (χωρίσ τισ πόρτεσ) και φψουσ τουλάχιςτον 80 
εκ. Σα κουτιά των ερμαρίων κα είναι καταςκευαςμζνα από 
ζγχρωμθ γκρι ςκοφρα (ανκρακί) μελαμίνθ πάχουσ 18 χιλ. με 
πλάτθ από μελαμίνθ ίδιου χρϊματοσ πάχουσ 8 χιλ. μζςα ςε 
ευκφγραμμθ εγκοπι (γκινιςιά). Σα ράφια κα είναι από τθν ίδια 
ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ τουλάχιςτον 18 χιλ. Σα κατακόρυφα 
ςτοιχεία (καςϊματα) εςωτερικά κα ζχουν οπζσ για ςτθρίγματα, 
ϊςτε τα ράφια να μποροφν να μετακινοφνται κακ’ φψοσ. Οι 
πόρτεσ κα είναι από ζγχρωμθ μελαμίνθ ςε απόχρωςθ γκρι δρυόσ 
ι ςθμφδασ, πάχουσ 18 χιλ. και κα ζχουν μεταλλικά πόμολα 
βαμμζνα θλεκτροςτατικά ςτο χρϊμα του κουτιοφ κακϊσ και 
κλειδαριζσ. Οι ςτροφείσ (μεντεςζδεσ) κα είναι τφπου SALICE ι 
BLOOM. Όλα τα εμφανι περικϊρια (ςόκορα) κα είναι από ταινία 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. 
ςτρογγυλευμζνθ ςτισ άκρεσ και ςτθν απόχρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
επιφάνειασ. Θα ςτθρίηονται ςε ρυκμιηόμενα ποδαράκια 
χρϊματοσ γκρι ςκοφρο (ανκρακί) για τθν οριηοντίωςι τουσ. 

6 τεμάχια 

 

4 Καθίςμα-
τα 

εργαςίασ 

Θα φζρει μπράτςα, κα είναι τροχιλατα ακτινωτισ βάςθσ από 
πολυμερζσ ι μεταλλικό υλικό βαμμζνο θλεκτροςτατικά. Η πλάτθ 
τουσ κα είναι ψθλι (όχι όμωσ διευκυντικοφ τφπου) και κα 
υπάρχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ τθσ. Σο κάκιςμα κα 
ρυκμίηεται κακ’ φψοσ. Σο υπόςτρωμα κα είναι από αφρολζξ και 
θ επζνδυςθ του κακίςματοσ και τθσ πλάτθσ κα είναι από 
δερματίνθ μαφρου χρϊματοσ. 

11 τεμάχια 

 

5 Καθίςμα-
τα 

επιςκε-
πτών 

Θα φζρει μπράτςα, κα είναι ςτακερισ βάςθ (χωρίσ τροχοφσ) από 
πολυμερζσ ι μεταλλικό υλικό βαμμζνο θλεκτροςτατικά. Η πλάτθ 
τουσ κα είναι χαμθλι. Σο υπόςτρωμα κα είναι από αφρολζξ και 
θ επζνδυςθ του κακίςματοσ και τθσ πλάτθσ κα είναι από 
δερματίνθ μαφρου χρϊματοσ. 

11 τεμάχια 
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Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν των υποψιφιων ορίηεται θ Παραςκευι 12 

Ιανουαρίου 2018 και ϊρα 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςτα γραφεία τθσ ζδρασ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ «Γρθγορίου Λαμπράκθ 150, Σ.Κ. 18535 Πειραιάσ» 4οσ όροφοσ 

Γραφείο Γραμματείασ τθσ ΡΑΛ, ςε κλειςτό φάκελο. Οι προςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα κα 

απορρίπτονται. Σαχυδρομικι αποςτολι των προςφορϊν επί αποδείξει είναι δυνατι και ςτθν 

περίπτωςθ αυτι το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ κρίνεται από τθν θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ 

ςιμανςθσ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι πριν τθν 

κακοριηόμενθ ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Η εν λόγω προμικεια υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου κρατιςεισ. 

Η πλθρωμι κα γίνει κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, με αυκθμερόν κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό 

του αναδόχου μετά τθν οριςτικι παράδοςθ. 

 

             Ο Πρόεδροσ τθσ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιϊτθσ-Ιάςων  Αγγελόπουλοσ 

 

ΑΔΑ: 6ΟΓΟ46Μ445-ΣΕ1


		2017-12-22T13:21:46+0200
	Athens




