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ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Θζμα :Διενζργεια απευκείασ ανάκεςθσ και επαναλθπτικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν παροχή υπηρεςιών
καθαριςμοφ των κλινοςκεπαςμάτων και των ειδών ιματιοθήκησ – λινοθήκησ των
φιλοξενοφμενων των Κζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) του
Ε.Ε.. ςτην Αθήνα ςτισ Δομζσ Φιλοξενίασ Α, Β και Γ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςε μθνιαία
βάςθ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 2022.

Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμένου
Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..) δθμοςιεφει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ
παροχι υπθρεςιϊνκακαριςμοφ των κλινοςκεπαςμάτων και των ειδϊν ιματιοκικθσ
– λινοκικθσ των φιλοξενοφμενων των Κζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων
(Κ.Φ.Α.Α.) του Ε.Ε.. ςτθν Ακινα ςτισ Δομζσ Φιλοξενίασ Α, Β και Γ.
Κωδικόσ CPV: 98310000-9 «Τπθρεςίεσ πλυςίματοσ και ςτεγνοφ κακαριςμοφ».
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ προχπολογίηεται ωσ εξισ:

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
24%(€)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%(€)

Δομή Φιλοξενίασ Α
1

εντόνια

60 ςετ

1,70

102,00

2

Μαξιλαροκικεσ

40

0,30

12,00

3

Κουβζρτεσ

50

7,00

350,00
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Δομή Φιλοξενίασ Β
4

εντόνια

60 ςετ

1,70

102,00

5

Μαξιλαροκικεσ

40

0,30

12,00

6

Κουβζρτεσ

50

7,00

350,00

Δομή Φιλοξενίασ Γ
7

Τποςτρϊματα

29

8,00

232,00

8

εντόνια

35

1,70

59,50

9

Μαξιλαροκικεσ

31

0,30

9,30

10

Κουβζρτεσ χειμερινζσ

29

7,00

203,00

11

Κουβζρτεσ καλοκαιρινζσ πικζ

29

7,00

203,00

12

Πετςζτεσ

30

0,50

15,00

13

Παπλϊματα

7

8,00

56,00

Η ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ, για το χρονικό διάςτθμα ζωσ το τζλοσ του
ζτουσ 2022,ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων ευρϊ (14.000,00 €)
πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 17.360,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Διάρκεια
Η χρονικι διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε μθνιαία βάςθ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ
2022 με δυνατότθτα παράταςθσ 2 μθνϊν.
Κατάρτιςη και υποβολή προςφορών
Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςτο
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο πρζπει
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω:
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΛΙΝΟΚΕΠΑΜΑΣΩΝ
Κ.Φ.Α.Α.ΑΘΗΝΩΝ του Ε.Ε..
Προσ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ
ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ 1, Σ.Κ.106.72, ΑΘΗΝΑ.
Επωνυμία
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ

Διεφκυνςθ Ζδρασ
Σθλζφωνο
Εmail
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών είναι η 20/05/2022 και
ώρα 13:00 μ.μ.

Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ είτε προςωπικϊσ ι
με εκπρόςωπο, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει.
Οι προςφορζσ πρζπει:
α) Να είναι γραμμζνεσ με ςαφινεια.
β) Να μθ φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα, υποςθμειϊςεισ ι υςτερόγραφα, μεςόςτιχα
παρεμβολζσ ι διακοπζσ λζξεων.
γ) Οι διορκϊςεισ, διαγραφζσ και προςκζςεισ λζξεων να γράφονται κακαρά ςτο
περικϊριο και ιςχφουν εφόςον ζχουν μονογραφθκεί.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Επιςθμαίνεται ότι οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, να φζρουν υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα του
οικονομικοφ φορζα.
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ
για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Αναγνωριςμζνα νομικά ι φυςικά πρόςωπα με εμπειρία ςε
εκτζλεςθ αντίςτοιχων ζργων.
Οι ενδιαφερόμενοι, που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν μαηί με τθν
οικονομικι προςφορά τουσ να κατακζςουν και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά εν ιςχφ
κατά τοχρόνο υποβολισ τουσ:
1.

Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ.

2.

Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

3.

Βεβαίωςθ Άδειασ Λειτουργίασ.

4.

Φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων.

5.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπροςϊπου ι Τπεφκυνθ
διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςτθνοποία να αναγράφεται ότι
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1του άρκρου 73 του
ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Πληρωμή

Η πλθρωμι κα γίνεται μθνιαίωσ με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν.
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Επικοινωνία
Για κάκε επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν – Εφοδίων Εξωτερικοφ ςτα τθλζφωνα 210 3613560 και 210 3613562.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Dr Αντώνιοσ Αυγερινόσ
Φαρμακοποιόσ Τποςτράτηγοσ
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