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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Θζμα :Διενζργεια απευκείασ ανάκεςθσ και πρόςκλθςθ για τθν υποβολι
προςφορϊν για τθνπαροχή υπηρεςιών καθαριςμοφ των κλινοςκεπαςμάτων και
των ειδών ιματιοθήκησ – λινοθήκησ των φιλοξενοφμενων του Κζντρου Φιλοξενίασ
Αςυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) του Ε.Ε.. ςτην Αγριά Βόλου, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ.

Περιγραφή 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 υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κλινοςκεπαςμάτων και των ειδϊν ιματιοκικθσ
– λινοκικθσ των φιλοξενοφμενων του Κζντρου Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων
(Κ.Φ.Α.Α.) του Ε.Ε.. ςτθν Αγριά Βόλου.
Κωδικόσ CPV: 98310000-9 «Τπθρεςίεσ πλυςίματοσ και ςτεγνοφ κακαριςμοφ».
Διάρκεια
Η χρονικι διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ.
Σρόποσ Τποβολήσ Προςφοράσ και Δικαιολογητικά υμμετοχήσ
Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιζχουν τιμζσ για τα είδθ που αναφζρονται ςτον
κάτωκι πίνακα:
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Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

1

ΕΝΣΟΝΙ

2

ΠΕΣΕΣΑ

3

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ

4

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΠΙΚΕ

5

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΜΑΛΛΙΝΗ

6

ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΟΝΟ

7

ΡΟΤΧΑ (Ε ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ 7 kgr)

Οι προςφορζσ μπορεί να κατατεκοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ promithies@redcross.gr με τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΛΙΝΟΚΕΠΑΜΑΣΩΝ Κ.Φ.Α.Α. ΣΟΤ Ε.Ε..
ΣΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΤ».
Μαηί με τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατακζςετε και τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ:
α.

Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ.

β.

Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

γ.

Βεβαίωςθ Άδειασ Λειτουργίασ.

δ.

Φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων.

ε.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπροςϊπου ι Τπεφκυνθ
διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών είναι η 20/05/2022 και
ώρα 13:00 μ.μ.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Επιςθμαίνεται ότι οι υποβλθκείςα προςφορά κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, να φζρει υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα του
οικονομικοφ φορζα.
Η υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον οικονομικό φορζα για
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουναναγνωριςμζνα νομικά ι φυςικά πρόςωπα με εμπειρία
ςε εκτζλεςθ αντίςτοιχων ζργων.
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Πληρωμή
Η πλθρωμι κα γίνεται μθνιαίωσ με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν.
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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