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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2.1
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αφορά την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή -με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης- αναδόχου, για την προμήθεια επίπλων (κατηγορία
ξυλουργικά) για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΙΤΑΝΟΥ στον οικισμό Καρύδι (παραδοτέο 3.2.1 του
Έργου
«Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη Ιτάνου Κρήτης, Όρος Τρόοδος Κύπρου».
Η συγκεκριμένη κατηγορία εξοπλισμού (προβλέπονται και άλλες που στοχεύουν στην
πλήρη λειτουργία του κέντρου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ειδικό
τουριστικό προϊόν του γεωτουρισμού στην περιοχή) εξυπηρετεί τις εξής ανάγκες
λειτουργίας του κέντρου: υποδοχή επισκεπτών, φιλοξενία ομάδων ερευνητών, μαθητών,
σπηλαιολόγων, σπουδαστών, αποθήκευση λοιπού εξοπλισμού του κέντρου, έκθεση
μουσειακού τύπου εκθεμάτων (πετρωμάτων κ.ά.)
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
κατά Ποσοστό 20%. Η εν λόγω δράση (παραδοτέο) υλοποιείται από το Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΕΜ.

1.

Κουκέτα από σουηδική ξυλεία
Διαστάσεων: πλάτος 0,90 μ. , μήκος 2,00 μ., ύψος , 1,70 μ.
Βαμμένο (περιλαμβάνονται οι τάβλες)

7

4.133,00

5

1.230,00

1

360,00

Τραπέζι από σουηδική ξυλεία
Πάγκος πάχους 2 cm ,2,00 μ. μήκος, 0,70 πλάτος
Βαμμένο

4

1.820,00

Ερμάριο
Με ανοικτά ράφια από μελαμίνη Μπέζ
Πλάτος 1,20μ. ύψος 2,00μ. βάθος 0,35

1

360,00

Προθήκη – Βιτρίνα
Από Μελαμίνη έγχρωμη οξιά
Πλάτους 1,00μ., βάθος 0,44μ. ύψος 2,00μ.
Κλειστή με τζάμι και πόρτα από τζάμι , δύο ράφια από
τζάμι.

4

2,214,00

1

3.356,00

1

550,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ντιβανοκασέλα
Διαστάσεων: πλάτος 0,80 μ. , μήκος 1,80 μ., ύψος , 0,35μ
Από Μελαμίνη Μπεζ με δύο πόρτες ανοιγόμενες από
πάνω
Ντιβανοκασέλα
Διαστάσεων: πλάτος 0,80 μ. , μήκος 2,,60 μ., ύψος , 0,35μ
Από Μελαμίνη Μπεζ με δύο πόρτες ανοιγόμενες από
πάνω

Κουζίνα
Από μελαμίνη έγχρωμη οξιά 14,00 μέτρα
Περιλαμβάνει 1. Πάγκος, 2. Πόμολα, 3. Νεροχύτης
ανοξείδωτος, 4. Αξεσουάρ – δοχείο απορριμμάτωνπιατοθήκη – κουταλοθίκη
Ανοιγόμενες ντουλάπες
από Μελαμίνη με σπαστά φύλλα
κάσσωμα μπεζ, πόρτες μπέζ
πλάτος 1,00μ. Ύψος 2,80μ.
περιλαμβάνει 1 ράφι - 1 βέργα ανοξείδωτη πόμολα ανά

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

3

ερμάριο ύψος ερμαρίου 1,40μ.
9.

Ανοιγόμενες ντουλάπες
από Μελαμίνη με σπαστά φύλλα
κάσσωμα μπεζ, πόρτες μπέζ
πλάτος 1,50 Ύψος 2,80μ.
περιλαμβάνει 1 ράφι - 1 βέργα ανοξείδωτη πόμολα ανά
ερμάριο ύψος ερμαρίου 1,40μ.

1

ΣΥΝΟΛΟ

827,00

14.850,00

Τονίζεται ότι η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης με τον ανάδοχο και στον χώρο του κτηρίου στον οικισμό Καρύδι,
τμηματικά σε οιοδήποτε χρόνο ζητηθεί από την υπηρεσία, αποκλειστικά με έξοδα του
προμηθευτή και σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία εντός δύο ημερών από την
ημέρα της εκάστοτε παραγγελίας.
Η προμήθεια θα γίνει βάση των προδιαγραφών όπως περιγράφονται κατά είδος.

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

