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Σο κεύμενο τησ Περύληψησ ϋχει ωσ εξόσ: 
 
Η Ενιαύα Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), ωσ 
Αναθϋτουςα Αρχό, με την υπ’ αριθμό 363/2013 απόφαςό τησ, προκηρύςςει 
πρόχειρο διαγωνιςμό, (Αρ. Διακόρυξησ 1/2013), με κριτόριο ανϊθεςησ την 
χαμηλότερη τιμό, για την «Προμόθεια επύπλων και ςυναφούσ εξοπλιςμού για 
τισ ανϊγκεσ των νϋων Γραφεύων τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.».  
1. Αντικεύμενο του διαγωνιςμού εύναι η προμόθεια επύπλων γραφεύου και 
ςυναφούσ εξοπλιςμού (ταξινόμηςη κατϊ CPV, ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 
213/08, 39100000-3). Οι διαγωνιζόμενοι πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϊ για το 
ςύνολο των ζητουμϋνων ειδών.  
2. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ προμόθειασ ανϋρχεται ςε 58.536,58 ευρώ 
χωρύσ τον ΥΠΑ 23%,  ότοι ςε 72.000,00 ευρώ με τον ΥΠΑ.  
3. Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., ςτην οδό 
Σςακϊλωφ 34 και Δημοκρύτου, ΣΚ 10673, Κολωνϊκι – Αθόνα, την Δευτϋρα 26-08-
2013 και ώρα 11:30 π.μ. Σόποσ υποβολόσ των προςφορών εύναι τα γραφεύα τησ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη. Οι προςφορϋσ θα κατατεθούν 
αυτοπροςώπωσ ό μϋςω νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου ό θα 
αποςταλούν με οποιονδόποτε τρόπο ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη, όπου ςε κϊθε 
περύπτωςη θα παραλαμβϊνονται με απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται, μϋχρι 
και την προηγούμενη εργϊςιμη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, ότοι μϋχρι και 
την Παραςκευό 23-08-2013 και ώρα 15:30. 



4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν όλα τα φυςικϊ ό νομικϊ 
πρόςωπα, καθώσ και οι ενώςεισ/κοινοπραξύεσ προμηθευτών ό ςυνεταιριςμού, 
που λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό του 
ΕΟΦ, και τα οπούα αςκούν εμπορικό δραςτηριότητα ςχετικό με το αντικεύμενο 
τησ προμόθειασ. Οι ενώςεισ / κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν 
οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν προςφορϊ.  
5.  Αντύγραφα του τεύχουσ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού ςε ϋντυπη μορφό, 
χωρύσ την καταβολό αντιτύμου, διατύθενται από τα γραφεύα τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 
ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη, κατϊ τησ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ από 10:00 πμ ϋωσ 
15:00 από την Δευτϋρα 5-8-2013 (πληροφορύεσ κοσ Αριςτοτϋλησ Ζαχαρόπουλοσ, 
τηλ : 2132124753, e-mail : a.zaxaropoulos@eaadhsy.gr και η κα Νύκη Μαρτςϋλλου, 
τηλ : 2132124704, e-mail :  n.martselou@eaadhsy.gr, fax : 2132124777).  
6. Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό, δεν απαιτεύται η υποβολό εγγυητικόσ 
επιςτολό ςυμμετοχόσ. Ο ανϊδοχοσ τησ προμόθειασ υποχρεούται να καταθϋςει 
Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, ύψουσ 5% 
τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ των ειδών, χωρύσ τον ΥΠΑ και διϊρκεια 
ιςχύοσ, τουλϊχιςτον, δύο (2) μηνών από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
7. τον διαγωνιςμό δεν θα γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ ό 
αντιπροςφορϋσ. 
8.  Οι προςφορϋσ θα υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςε οποιαδόποτε 
ϊλλη γλώςςα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςυνοδευόμενεσ από επύςημη 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα. 
9. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ενενόντα (90) ημϋρεσ από την 
επομϋνη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.  
10.  Η διϊρκεια τησ πρϊξησ (ο χρόνοσ παρϊδοςησ των ειδών) ορύζεται ςε τριϊντα 
(30) ημϋρεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.  
11.  Σόποσ παρϊδοςησ εύναι τα νϋα Γραφεύα τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., ςτην οδό Κηφιςύασ 
7, ςτον 5ο όροφο, ςτουσ Αμπελόκηπουσ ςτην Αθόνα.  
12.  Η πληρωμό τησ αξύασ των ειδών ςτον ανϊδοχο θα γύνει με εξόφληςη του 
100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό τουσ και με την 
προώπόθεςη υποβολόσ όλων των απαραιτότων για την πληρωμό 
δικαιολογητικών. 
13.  Η προμόθεια θα διενεργηθεύ ςύμφωνα με τουσ Ν. 2285/1995, Ν.2362/1995 ςε 
ςυνδυαςμό με το ΠΔ 123/2012 και ςυμπληρωματικϊ με το ΠΔ 118/2007. 
14. Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ προμόθειασ εύναι η Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., και η 
προμόθεια βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2013 
τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 
15. Η παρούςα περύληψη θα αναρτηθεύ ςτον ιςτότοπο του Προγρϊμματοσ 
«Διαύγεια». 
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