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Θέμα : Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων 

γραφείου για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις 

ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

CPV 

39130000-2 «Έπιπλα γραφείων» 
39110000-6«Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και 
εξαρτήματα» 
39113700-4 «Υποπόδια» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Α.Δ. έτος 2021 

Ειδικός Φορέας  1007-803-0000000, 

Α.Λ.Ε. 3120489001 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500,00€)  

πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ 

(39.060,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ιστότοπο της αρχής: www.aead.gr  
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Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αριθμό 

διακήρυξης 5907/24-02-2021. 

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (31.500,00€)  πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ (39.060,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η προσφορά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού 

θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων προς προμήθεια ειδών. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούμενων ειδών του τμήματος, θα απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση προμηθειών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια: «Επίπλων γραφείου» για την κάλυψη των επιτακτικών 

λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

Συγκεκριμένα η ως άνω προμήθεια υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα, ήτοι:  

1. Τμήμα Α.  Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου 

Καρέκλες εργασίας) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται 

στα κτήρια επί των οδών Αγ. Σοφίας 46 & Αγ. Δημητρίου - Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη καθώς και 

στο κτήριο επί της οδού Κιουταχείας 8 στις Σέρρες, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 7.575,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% (1.818,00€) ήτοι 9.393,00€ με ΦΠΑ - CPV:39130000-2 «Έπιπλα γραφείων», 39113700-4 

«Υποπόδια» & 39110000-6 «Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα». 

2. Τμήμα Β. Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – 

Καρέκλες εργασίας) για την Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζεται 

στο κτήριο επί των οδών Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα στη Λάρισα, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού 

των 2.025,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (486,00€) ήτοι 2.511,00€ με ΦΠΑ - CPV:39130000-2 «Έπιπλα γραφείων», 

39113700-4 «Υποπόδια» & 39110000-6 «Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα». 

3. Τμήμα Γ. Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας – Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – 

Καρέκλες εργασίας) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται 

στα κτήρια επί της οδού Καλαβρύτων 52-56 στην Πάτρα καθώς και επί της οδού Κύπρου 40-44 στην 

Τρίπολη, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 1.845,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (442,80€) ήτοι 2.287,80€ 

με ΦΠΑ - CPV:39130000-2 «Έπιπλα γραφείων», 39113700-4 «Υποπόδια»  & 39110000-6 «Καθίσματα, 

καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα». 

4. Τμήμα Δ. Έπιπλα γραφείου (Υποπόδια γραφείου – Καρέκλες εργασίας) για την Περιφερειακή 

Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Μελισσηνού Ιωάννη 

11 στο Ρέθυμνο, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 480,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (115,20€) ήτοι 

595,20€ με ΦΠΑ - CPV:39113700-4 «Υποπόδια» & 39110000-6 & «Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη 

και εξαρτήματα». 

5. Τμήμα Ε. Έπιπλα γραφείου (Γραφεία εργασίας - Συρταριέρες γραφείου – Υποπόδια γραφείου – 

Καρέκλες γραφείου - Καλόγεροι γραφείου) για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που 

στεγάζονται στα κτήρια εντός του Ν. Αττικής, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 19.575,00€ 
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πλέον ΦΠΑ 24% (4.698,00€) ήτοι 24.273,00€ με ΦΠΑ - CPV:39130000-2 «Έπιπλα γραφείων», 39110000-

6 & «Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα & 39113700-4 «Υποπόδια». 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

καταθέτουν την προσφορά τους (με αυτοπρόσωπη παρουσία, ταχυδρομικά, courier κ.τ.λ.), σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), που βρίσκεται στο ισόγειο του 

κτηρίου της επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα με Τ.Κ. 10442, έως τις  08-03-2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δε θα 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, 

έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων 

συγκοινωνίας κ.τ.λ. 

Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, 

 β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-03-2021, ημέρα                  

Τρίτη και ώρα 10:00  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. οικ. 2672/28.01.2021 (ΑΔΑ:65ΜΓ46ΜΙ0Φ-ΧΟ3) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα 

εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: έναρξη: από την υπογραφή της και λήξη: με την 

παράδοση των ειδών στις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Επομένως η μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

με τα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένη  στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://aead.gr/prokirixeis 

 
 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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