ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 20-5-2016

Οικονoµικών Υπηρεσιών (∆2)
ΠΡΟΣ: Για Κάθε ενδιαφερόµενο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
B΄ Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας
Πληροφορίες: N. Μανιάτη
Email:
n.maniati@tpd.gr
Τηλέφωνο:
2132116423
2103630110
Fax:
ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφορών για προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τ. Π. &
∆ανείων».
ΣΧΕΤ: Η υπ’αρ. 52155/16.05.2016 (Α∆Α: Ω306469ΗΗ7-ΖΑΧ/20.05.16) Απόφαση Αντιπροέδρου ∆.Σ.
του Τ.Π. και ∆ανείων.

Παρακαλούµε όπως, µας προσκοµίσετε την 25/5/2016, ηµέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 και
συγκεκριµένα στον 5ο όροφο (γραφείο:502) της Κ.Υ. του Τ.Π. και ∆ανείων, επί της οδού Ακαδηµίας 40,
την πρωτοκολληµένη και σφραγισµένη οικονοµική σας προσφορά, συνοδευόµενη από δείγµα του προς
προµήθεια είδους. Τα υπό προµήθεια είδη αναλύονται ως ακολούθως:



7.200 ρολλών υγείας (600 συσκευασίες των 12 τµχ)



5.000 πακέττων µε χειροπετσέτες ζικ-ζακ



200 δοχείων υποαλλεργικού κρεµοσάπουνου, 4lt το καθένα

Α. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Α.1 Ρολλά υγείας



Χαρακτηριστικά χαρτιού: δίφυλλο, γκοφρέ, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό, κατάλληλο για
όλες τις επαγγελµατικές συσκευές ρολού



Μικτό βάρος ρολού: 495γρ. – 500γρ.



Συσκευασία: 12 ρολά



Πλάτος φύλλου: 19,5εκ (±5%)



Ύψος φύλλου: 9,9εκ. (±5%)



Μήκος ρολού: 140µ. (±5%)

Σηµειώνεται ότι κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει BARCODE, προκειµένου να διευκολύνεται η διαχείριση
των αποθεµάτων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ταµείου.
Προϋπολογισµός

δαπάνης

µέχρι

του

ποσού

των

7.380,00€

συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α..23%.
Α.2 Χειροπετσέτες:


Ποσότητα: 5.000 πακέττα χειροπετσέτες ζικ-ζακ



Χαρακτηριστικά χαρτιού: µονόφυλλο, από 100% λευκή καθαρή χαρτόµαζα, µη ανακυκλωµένο
χαρτί ζικ – ζακ (µια χειροπετσέτα τη φορά), κατάλληλο για όλες τις χρήσεις
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Βάρος χαρτιού: 380 έως 400 γρ. καθαρό βάρος πακέτου



Συσκευασία: πακέτα των 150 έως 250 φύλλων συσκευασµένα σε όµοια κιβώτια που να
περιέχουν µέχρι 20 πακέττα το καθένα.



∆ιαστάσεις φύλλου: 21εκ. x 25εκ.

Προϋπολογισµός

δαπάνης

µέχρι

του

ποσού

των

3.690,00€

συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α..23%.
Α.2 Κρεµοσάπουνο:


Ποσότητα: 200 δοχεία των 4lt.



Χαρακτηριστικά: Υγρό κρεµοσάπουνο, αρωµατικό µε ουδέτερο pH, υποαλλεργικό. Η παραγωγή,
σύνθεση

και σήµανση του προϊόντος να είναι σύµφωνες µε τους νόµους της Ε.Ε. και την

Ελληνική νοµοθεσία και η πώλησή του να επιτρέπεται σε όλες τις χώρες – µέλη της Ε.Ε..
Προϋπολογισµός δαπάνης µέχρι του ποσού των 615,00€

συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α.

23%.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ
Η τιµή θα αναλύεται ως εξής:
α) Τιµή/ µονάδα είδους (ρολό υγείας - πακέτο χειροπετσέτας - δοχείο κρεµοσάπουνου).
β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί των ανωτέρω τιµών.
γ) Συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Επισηµαίνεται ότι, η υποβολή προσφοράς θα γίνει διακριτά για κάθε είδος και θα αφορά στο σύνολο των
ανωτέρω ζητούµενων ποσοτήτων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η υποβολή προσφοράς για όλα τα
ζητούµενα είδη και ότι οι ανάδοχοι θα ανακηρυχθούν κατ’ είδος. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, η τελική
επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σε
συνδυασµό µε τη συµµόρφωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται ανωτέρω.
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Μετά τον έλεγχο των δειγµάτων και την έγκρισή τους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Τ. Π. & ∆ανείων,
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη πρόσκληση της
Υπηρεσίας, για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την
υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών να παραδώσει το
σύνολο της προς προµήθεια ποσότητας µε δική του µέριµνα, στους χώρους της Κ.Υ. του Τ. Π. &
∆ανείων που θα του υποδειχθούν αρµοδίως.
∆. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των
υλικών από την αρµόδια επιτροπή του Τ. Π. & ∆ανείων. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις
εξής κρατήσεις: 0,10% της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ΄ αυτού. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί του ποσού
που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
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