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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 756 / 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιών
(κυλιόμενων και σταθερών) στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
2) Τις διατάξεις του νέου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο
αντικατέστησε το Π.Δ. 394/96.
3) Την με αριθμό 1255/19-2-2016 απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με την οποία
εγκρίθηκε πίστωση 33.268,93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος του ΚΑΕ
9747(Α)  προϋπολογισμού έτους 2016, για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαεννέα (19)
κινητών αρχειοθηκών και σταθερών ραφιών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνει
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών,
για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαεννέα (19) κινητών αρχειοθηκών και σταθερών
ραφιών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, στο κατάστημα του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, στο γραφείο  454 του τετάρτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, στις 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, αυτός θα επαναληφθεί στις 06/04/2016, στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Γ) Συνεταιρισμοί.
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Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για την προμήθεια και τοποθέτηση:
Α) Κινητών αρχειοθηκών, δηλαδή ενός (1) συστήματος συγκροτημάτων μεταλλικών
ραφιών, προσαρμοσμένο σε μεταλλικές βάσεις και οδηγούς δαπέδου, εξοπλισμένο με
μηχανισμό χειροκίνητης οριζόντιας μετακίνησής τους και ειδικότερα: α) ένα (1)
συγκροτημάτων δύο (2) κινητών βάσεων ( κάθε κινητή βάση αποτελείται από 2+2
φατνώματα των 124mm με συνολικές διαστάσεις  610(M)x2780(Π)x2145(Υ)mm ) με
ενδιάμεσο διάδρομο 700 mm. β) ένα (1) συγκρότημα των εννέα (9) κινητών βάσεων ( κάθε
κινητή βάση αποτελείται από 2+2 φατνώματα των 1245 mm με συνολικές διαστάσεις
610(M)x2780(Π)x2145(Υ)mmμε ενδιάμεσο διάδρομο 800 mm. γ) ένα (1) συγκρότημα με μία
(1) κινητή βάση ( κάθε κινητή βάση αποτελείται από 3+3 φατνώματα των 1245 mm με
συνολικές διαστάσεις 610(M)x4055(Π)x2145(Υ)mm ) με ενδιάμεσο διάδρομο 800 mm. δ)
ένα (1) συγκρότημα με τρεις (3) κινητές βάσεις ( κάθε κινητή βάση αποτελείται από 3+3
φατνώματα των 1245 mm με συνολικές διαστάσεις 610(M)x4055(Π)x2145(Υ)mm ) με
ενδιάμεσο διάδρομο 800 mm. και ε) ένα (1) συγκρότημα με τέσσερις (4) κινητές βάσεις (
κάθε κινητή βάση αποτελείται από 3+3 φατνώματα των 1245 mm με συνολικές διαστάσεις
610(M)x4055(Π)x2145(Υ)mmμε ενδιάμεσο διάδρομο 800 mm.
Β) Σταθερών αρχειοθηκών, δηλαδή μεταλλικά ράφια αντίστοιχων προδιαγραφών των
κινητών αρχειοθηκών, αλλά χωρίς εξοπλισμό μετακίνησης, που τοποθετούνται ανάμεσα
από τα συγκροτήματα των κινητών αρχειοθηκών σε διάφορα σημεία και περιμετρικά του
χώρου και ειδικότερα: α) Είκοσι πέντε φατνώματα διαστάσεων 300(Μ)x1200(Π)x2000(Υ)
mm με 6 ράφια και β) τρία (3) φατνώματα διαστάσεων 300(Μ)x1200(Π)x2000(Υ)mm με 6
ράφια.
Οι κινητές και σταθερές αρχειοθήκες θα τοποθετηθούν σε αποθήκη του  Εφετείου
Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, που θα υποδειχθεί
από αρμόδιους της Υπηρεσίας και μέχρι του συνολικού ποσού των 33.268,93 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει η τεχνική και η οικονομική προσφορά, σε
ξεχωριστό φάκελο η κάθε μία, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που κάποια τεχνική προσφορά δεν καλύπτει απόλυτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω και  δεν υπάρχει δήλωση
πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η Επιτροπή θα την απορρίψει ως απαράδεκτη
και δεν θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συγκεκριμένης οικονομικής προσφοράς.
Στο φάκελο που περιέχεται η οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά αυτού
και ευκρινώς α) η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που
διενεργεί την προμήθεια (Εφετείο Θεσσαλονίκης), γ) ο αριθμός της διακήρυξης του
διαγωνισμού (756/2016), και δ) τα στοιχεία του υποψήφιου μειοδότη.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εναπόκειται στην τελική κρίση τη επιτροπής αν οι ελλείψεις που τυχόν
παρουσιαστούν στις προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και αν μπορούν άμεσα να
καλυφθούν.

Γ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κινητές βάσεις αποτελούνται από :
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α) Δύο επιμήκη μεταλλικά προφίλ διατομής “ωμέγα” (ή άλλης αντίστοιχης)
β) Εγκάρσιους συνδέσμους βάσης για τη σύνδεση των επιμηκών στοιχείων, προφίλ C (ή
άλλα αντίστοιχα)
γ) Πέλματα βάσης
δ) Διαγώνια δικτύωσης βάσης, για την επίτευξη της ακαμψίας του πλαισίου της βάσης.
ε) Τροχούς βάσης
στ) Άξονα μετάδοσης της κίνησης
Το μήκος και το πλάτος των κινητών βάσεων είναι αντίστοιχο με το μήκος και το πλάτος του
συγκροτήματος των ραφιών που θα δεχθεί.

Οι οδηγοί δαπέδου αποτελούνται από :
Μεταλλικά προφίλ χαμηλής διατομής που πακτώνονται στο δάπεδο, με τα κατάλληλα
αγκύρια. Δέχονται τα κατάλληλα υποθέματα για την πλήρη οριζοντίωσή τους, εφόσον το
δάπεδο το απαιτεί. Το συνολικό μήκος τους είναι αντίστοιχο με αυτό του εκάστοτε Block
Ραφιών.

Ο μηχανισμός χειροκίνητης κίνησης αποτελείται από :
α) Μοχλό κίνησης (μανιβέλα)
β) Κύρια αλυσίδα μετάδοσης κίνησης
γ) Δευτερεύουσα αλυσίδα μετάδοσης κίνησης
δ) Γρανάζια μετάδοσης κίνησης
Η δύναμη που απαιτείται για τη χειροκίνητη κίνηση του
συγκροτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Kg.
Για την εύκολη μετακίνηση του κάθε συγκροτήματος,
η κίνηση στους τροχούς της βάσης μεταδίδεται μέσω
του μηχανισμού κίνησης.

Τα συγκροτήματα των ραφιών αποτελούνται από :
α) Μεταλλικούς ορθοστάτες μορφωμένης διατομής με μέγιστη διάτρηση ανά 25 mm. Στους
ορθοστάτες προσαρμόζονται τα στηρίγματα ραφιών για την εύκολη μετακίνησή τους, κατά
ύψος. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι μελετημένοι έτσι ώστε να δέχονται εύκολα πλαϊνή
και οπίσθια επικάλυψη, όπως επίσης και προσαρμογή συρόμενης πόρτας με μηχανισμό
ασφαλείας (κλειδαριά). Η πλαϊνή και οπίσθια επικάλυψη, όπως επίσης και η συρόμενη
πόρτα ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό του συγκροτήματος.
β) Μεταλλικά ράφια τριπλής αναδίπλωσης στις δύο μεγαλύτερες πλευρές τους για την
ασφάλεια του χρήστη των ραφιών. Στην παρούσα προσφορά, το μήκος τους είναι 1250mm
και η μέγιστη αντοχή 80 Kg.
γ) Μεταλλικά στηρίγματα ραφιών και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (σύνδεσμοι, βίδες,
πέλματα κ.λπ.)
δ) Διάφορα μικροϋλικά ( σύνδεσμοι βίδες, πέλματα, κλπ ).
Η πρόσθια και οπίσθια όψη κάθε κινητής βάσης θα πρέπει να φέρουν καλαίσθητη
επένδυση μελαμίνης χρώματος γκρι εντός πλαισίων αλουμινίου.
Όλα τα κινητά και σταθερά συγκροτήματα φέρουν ειδικά μεταλλικά στοιχεία για την
πλευρική και την οπίσθια συγκράτηση των φακέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μπορούν να δουν τους χώρους και
τις υπάρχουσες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
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Δ)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Να μετρήσει τους χώρους που θα του υποδειχθούν, προς αποφυγή λαθών.
Να παρέχει πιστοποιητικό τύπου ISO, TUN κ.λ.π. και προσδιορίζει τις προδιαγραφές των
υλικών κατασκευής.
Να αναλάβει την αποσυναρμολόγηση των ήδη υπαρχόντων ραφιών τύπου ντέξιον που
βρίσκονται στους χώρους που θα τοποθετηθούν οι αρχειοθήκες, να μεταφέρει και να
συναρμολογήσει αυτά σε χώρο που θα του υποδειχθεί από αρμόδιο υπάλληλο της
υπηρεσίας.
Να μεταφέρει τα ήδη αρχειοθετημένα υλικά (τόμοι βιβλιοδετημένων αποφάσεων,
δικογραφίες κ.λ.π.), υπό την επίβλεψη αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας και σε χώρο που
θα του υποδειχθεί.
Να επανατοποθετήσει τα παραπάνω υλικά, μετά το πέρας των εργασιών, στα νέα ράφια
(κυλιόμενα ή απλά) πάντα υπό την επίβλεψη και υπόδειξη του παραπάνω αρμοδίου
υπαλλήλου.
Ε) ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση για την καλή λειτουργία των αρχειοθηκών πρέπει να είναι τουλάχιστον
πενταετής, κατά τη διάρκεια της οποίας  θα παρέχεται δωρεάν το απαραίτητο service, στο
οποίο περιλαμβάνονται  εκτός από τα ΔΩΡΕΑΝ ανταλλακτικά και η ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ καθόλη
την διάρκεια της πενταετίας τουλάχιστον.

ΣΤ) ΤΙΜΕΣ
Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το σύνολο του εξοπλισμού και θα περιλαμβάνει την
προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών καθώς και την μεταφορά, συναρμολόγηση και
τοποθέτηση αυτών καθώς επίσης και τις λοιπές εργασίες μεταφοράς και επανατοποθέτησης
που αναφέρονται στις παραπάνω υποχρεώσεις του προμηθευτή-αναδόχου. Επίσης η τιμή θα
περιλαμβάνει α)όλες τις  επιβαρύνσεις (φόροι κ.λ.π.) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο και β)τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια η τιμή
χωρίς Φ.Π.Α. και η τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ζ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο συνολικό τίμημα.

Η) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης(ή ο νόμιμος αναπληρωτής του), εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας
του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό σε έναν προμηθευτή. Θα
ακολουθήσει πρόσκληση εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού προς τον προμηθευτή για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους
και τα οριζόμενα από το Π.Δ.118/2007.

Θ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή του συνόλου έργου, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και την υποβολή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς έκδοση του σχετικού εντάλματος
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πληρωμής. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας
του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο Φ.Π.Α.).

Ι) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους του διαγωνισμού, διέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).
Αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού θα τοιχοκολληθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες
νωρίτερα από την διενέργειά του, στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, με ευθύνη του αρμοδίου τμήματος του
Εφετείου καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Εφετείου www.efeteio-thess.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται,
προκειμένου να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι αρχειοθήκες, καθώς
επίσης και για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, στους
υπάλληλους του Τμήματος Προμηθειών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γραφείο 454, τέταρτος
όροφος, στο Δικαστικό Μέγαρο Τηλ.2310 507454, από ώρα 09.00΄ έως 14.00΄

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
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