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Π.Α.Μ.Θ. 12.04.2021
Α. Π.: οικ. 87890/1019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ.Β.Μ., ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή Δημητρίου 40
68 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Φωτεινή Χρυσοχοΐδου
Τηλέφωνο: 2551357214
Fax.: 2551350526
e-mail: anaptixi.evrou@pamth.gov.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για Ανατομική
Διευθυντική καρέκλα γραφείου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- Ψηλή πλάτη επενδυμένη με δίχτυ που αγκαλιάζει το σώμα και δεν πιέζει
την πλάτη και τους σπόνδυλους
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο για στήριξη του κεφαλιού όταν ο χρήστης
βρίσκεται σε θέση ανάκλησης
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Η κλίση της πλάτης να μπορεί να κλειδώσει σε διαφορετικές θέσεις.
- Ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη τόσο σε βάθος όσο και σε ύψος για την
σωστή στήριξη της περιοχής της μέσης
- Ρυθμιζόμενα μπράτσα για την σωστή στήριξη των χεριών
- Ανθεκτική βάση με τροχούς για όλους τους τύπους δαπέδων
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ:

έως

380,00 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους
μέχρι και την Τετάρτη 21-04-2021 και ώρα 14:00 ως εξής:




Ιδιοχείρως, στη Γραμματεία της Δ/νσης Ανάπτυξης (Γραφείο 5 του 1ου
ορόφου), της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου - Καραολή και Δημητρίου
40, Αλεξανδρούπολη.
Ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου - Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
Με e-mail, στη διεύθυνση: anaptixi.evrou@pamth.gov.gr

Διευκρινίζουμε ότι το τιμολόγιο θα εκδοθεί
υλικών.

μετά την παραλαβή των

Oι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε
υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια.

- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης
των ποσοτήτων, εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
- Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν το μειοδότη.

Μ. Ε. Π.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

