
 
      

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ινστιτούτο Πληροφορικής 
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης  

               Αρ. πρωτ: 2351 
                             Ηράκλειο:28/12/16 

                                                                                                            
                                                                                   
                    
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του,  
προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα έπιπλα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 
 
 
Προϋπολογισμός δαπάνης για το 4.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως  στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ έως την 09/01/2017 – 
13:00 
 
Πληροφορίες:  
 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας   
Ινστιτούτο Πληροφορικής 
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης  
 
Κεφαλάκη Λιάνα, Τσιντάρη Ελένη, Ηλιάκη Χρυσούλα 
Emails: liana at ics dot forth dot gr, tsintari at ics dot forth dot gr, chrys at ics dot forth dot gr 
τηλ: 2810391600, 2810391605, 2810391603, 2810391796 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΕΠΙΠΛΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ  
Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (*) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – βλ. ΣΧΕΔΙΟ 

1 Μήκος: 2,20 μ. 
Βάθος: 65 εκ. 
Υψος: 90 εκ. 

1 Κλειστό ντουλάπι με 4 πόρτες, 1 οριζόντιο ράφι, 2 
χωρίσματα και 2 κλειδαριές (στο πρώτο μέρος του 
ντουλαπιού - στα 60 εκ. -  δεν θα χρειαστεί ράφι και 
κλειδαριά, θα τοποθετηθεί το ψυγείο).  

2 Μήκος: 2,20 μ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 90 εκ. 

1 2 σειρές ντουλαπιών.                                                                                                         
Η πάνω σειρά αποτελείται από 5 ντουλάπια, 3 ανοιχτά και 2 
κλειστά.                                                                                                                                        
Η κάτω σειρά αποτελείται από 5 ντουλάπια, 2 ανοιχτά και 3 
κλειστά. Η πλάτη των ντουλαπιών  αποτελείται από κάθετες 
περσίδες όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

   Τα δύο παραπάνω έπιπλα θα τοποθετηθούν το ένα πάνω 
στο άλλο. 

3 Μήκος: 88 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 2,82 μ. 

2 1 κλειστή ντουλάπα με 2 πόρτες, 4 κινητά ράφια ύψους 2μ., 
1 σταθερό και 2 κλειδαριές και 
1 κλειστό ντουλάπι μετά τα 2μ., με 2 πόρτες και 1 κινητό 
ράφι  

4 Μήκος: 44 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 2,82 μ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και  1 κινητό ράφι ύψους  
1μ., 
1 ανοιχτό ντουλάπι με 2 κινητά ράφια στο 1μ. μέχρι 2μ. 
1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και 1 κινητό ράφι από τα 2μ. 
έως τα 2,82μ. 

5 Μήκος: 44 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 2,82 μ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα, 4 Κινητά ράφια ύψους 2μ. 
και 
1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και 1 κινητό ράφι μετά τα 
2μ. 

   Τα 4 παραπάνω έπιπλα  θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο 
άλλο. 

6 Μήκος: 88 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 2,82 μ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 1 κινητό ράφι ύψους 1μ. 
και κλειδαριά 
1 ανοιχτό ντουλάπι με 1 κινητό ράφι στο 1μ. μέχρι 1,60μ. 
1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 2 κινητά ράφια από το 
1,60μ. έως τα 2,82μ. 

7 Μήκος: 72 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 2,82 μ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες  ύψους 2μ., 4 κινητά ράφια 
και 1 συρόμενο ράφι στα 75 εκ.  
1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 1 κινητό ράφι από τα 
2μ. έως το ταβάνι. 

   Τα 2 παραπάνω έπιπλα  θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο 
άλλο. 

8 Μήκος: 1,60 μ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 3 μ. 

2 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 4 εξαρτήματα για 
κρεμαστά φάκελα μέχρι το 1,40 και 1 κινητό ράφι μέχρι τα 
2,10μ. και κλειδαριά και 
1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 1 κινητό ράφι από τα 
2,10μ. μέχρι τα 3μ. 
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9 Μήκος: 40 εκ. 
Βάθος: 45 εκ. 
Υψος: 3 μ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα, 4 κινητά ράφια μέχρι τα 
2,10μ. και κλειδαριά και 
1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και κινητό ράφι από τα 
2,10μ. μέχρι τα 3μ. 

   Τα 3 παραπάνω έπιπλα  θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο 
άλλο. 

10 Μήκος: 85 εκ. 
Βάθος: 35 εκ. 
Υψος: 90 εκ. 

1 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 1 κινητό ράφι και 
κλειδαριά 

 
(*) ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 16:00. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Υλικό κατασκευής σώματος (ορθοστάτες, πλάτη), πορτών και ραφιών: Μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων υψηλής πυκνότητας με επικάλυψη από μελαμίνη, ματ διπλής όψεως, αντιθαμβωτικό, 
άκαυστο, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. 
 
Πάχος ραφιών: ≥ 2,2εκ. 
 
Στήριξη ραφιών: Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στο σώμα των επίπλων να είναι 
μεταλλικά. Οι θέσεις δυνατής στήριξης να είναι ανά 3cm περίπου. 
 
Ορθοστάτες: Πλαϊνοί ορθοστάτες πάχους τουλάχιστον 18mm, με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 
50kg. 
 
Πόρτες: Οι πόρτες θα στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες με σύστημα ομαλού και αθόρυβου 
κλεισίματος και θα είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά ασφαλείας. 
 
Στήριξη: Η στήριξη στο δάπεδο να γίνεται με ειδικούς ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση 
του ύψους και της οριζοντίωσης του επίπλου, που θα το προστατεύουν συγχρόνως από την 
υγρασία. 
 
Τελειώματα: Κατά μήκος των τελειωμάτων, να υπάρχει υψηλής αντοχής PVC ή ABS πάχους 
τουλάχιστον 2 χιλ. 
 
Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και αποχρώσεων ξύλου 
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