ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α.Ε. 1231 Ε.Φ. 31-100 ποσό 9.850,00€
Κ.Α.Ε. 1231 Ε.Φ. 31-120 ποσό 7.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης για τα
υλικά καθαριότητας.
Δύο τμηματικές παραδόσεις για το χαρτί υγείας, σε συνεννόηση με την
υπηρεσία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
17/06/2016 & ΩΡΑ 12:00 π.μ
(ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, 2ος όροφος, γραφ. 237) υπόψη Κο Αυγερινό Ι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κος Αυγερινός Ι. τηλ. 210 6969 238
i.avgerinos@prv.ypeka.gr

ΤΜΗΜΑ 1 (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.850,00 € - ΚΑΕ 1231- ΕΦ 31110)
1. Απορρυπαντικό τύπου ROLLI, τεμ. 180
2. Απορρυπαντικό αφαίρεσης αλάτων (1 lt), τεμ. 40
3. Καθαριστικό γενικής χρήσης σε φιάλες 5lt, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που
πλένονται, με πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος (eco label) για επιφάνειες ξύλου,
πλαστικού, ανοξείδωτα, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα κλπ, φιάλες 60
4. Χλωρίνη 2lt, συμπυκνωμένο διάλυμα με καθαριστικές-απολυμαντικές ιδιότητες και
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na), φιάλες 250
5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών, φιάλες 100
6. Υγρό σαπούνι χεριών (4 lt), λίτρα 100
7. Γάντια πλαστικά κουζίνας αντιαλεργικά, σε διάφορα μεγέθη (S,M,L) ζεύγη 60
8. Γάντια μιάς χρήσης σε διάφορα μεγέθη (συσκευασία 100 τεμ) συσκ. 20
9. Σακούλες WC μικρές 50 Χ 50, κιλά 200
10. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης μεσαίες 65 Χ 80, κιλά 120
11. Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 80 Χ 110, βαρέως τύπου, κιλά 180
12. Πανιά για γραφεία, με μικροϊνες (30Χ30 περίπου), τεμ. 30
13. Πανιά κόκκινα, τεμ. 30

14. Πανιά κίτρινα, τεμ. 30
15. Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα στη μία όψη (10Χ15cm περίπου) που να μην
αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, τεμ. 50
16. Φαράσια, πλαστικά ορθοστατικά με λάστιχο και κοντάρι, τεμ. 24
17. Κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελματικό από αλουμίνιο, μήκους 1,20μ. τεμάχια 30
18. Σκούπες χωρίς κοντάρι, οικιακή με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για να συγκρατεί
σωματίδια σκόνης, 30 cm, τεμ. 25
19. Σφουγγαρίστρες βιδωτές, τύπου Vettex χωρίς κοντάρι, τεμ. 30
20. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές βάρους 400 gr κατασκευασμένες από πρωτογενή
νήματα με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Το υλικό τους θα
είναι από νήμα είτε βαμβακερό ή ακρυλικό, είτε Rayon. Θα έχουν καλή
απορροφητικότητα και θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Κατάλληλες για επιφάνειες
από πλακάκι, παρκέ ξύλο, μάρμαρο, τεμάχια 40
21. Καρότσι σφουγγαρίσματος μεγάλο, επαγγελματικό διπλό (2 Χ 25lt) με χρωμιωμένο
σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα (κομπλέ με δύο κουβάδες 25lt και
στίφτη, θέση για σακούλα απορριμμάτων, και δύο κουβαδάκια των 5 lt. Διαστάσεις
περίπου 110Χ75Χ110 εκ., τεμ. 3
22. Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη οβάλ, τεμ. 10
23. Χαρτί κουζίνας δίφυλλο, 400γρ. ρολά 480
24. Χαρτί υγείας Α’ποιότητας 180γρ. ρολά 1.800
25. Χαρτί υγείας Α’ ποιότητας 450γρ. ρολά 1.800
26. Χειροπετσέτες ΖικΖακ (για WC) σε συσκευασίες 200 φύλλων μονόφυλλες βάρους
25gr/m2 για χρήση σε συσκευή, τεμ. 180

ΤΜΗΜΑ 2 (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 7.000,00 € - ΚΑΕ 1231- ΕΦ 31120)
1. Απορρυπαντικό τύπου ROLLI, τεμ. 180
2. Απορρυπαντικό αφαίρεσης αλάτων (1 lt), τεμ. 40
3. Καθαριστικό γενικής χρήσης σε φιάλες 5lt, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που
πλένονται, με πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος (eco label) για επιφάνειες ξύλου,
πλαστικού, ανοξείδωτα, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα κλπ, φιάλες 100
4. Χλωρίνη 2lt, συμπυκνωμένο διάλυμα με καθαριστικές-απολυμαντικές ιδιότητες και
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na), φιάλες 250

5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών, φιάλες 100
6. Υγρό σαπούνι χεριών (4 lt), λίτρα 160
7. Γάντια πλαστικά κουζίνας αντιαλεργικά, σε διάφορα μεγέθη (S,M,L) ζεύγη 60
8. Γάντια μιας χρήσης σε διάφορα μεγέθη (συσκευασία 100 τεμ) συσκ. 30
9. Σακούλες WC μικρές 50 Χ 50, κιλά 300
10. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης μεσαίες 65 Χ 80, κιλά 120
11. Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 80 Χ 110, βαρέως τύπου, κιλά 180
12. Πανιά για γραφεία, με μικροϊνες (30Χ30 περίπου), τεμ. 30
13. Πανιά κόκκινα, τεμ. 50
14. Πανιά κίτρινα, τεμ. 50
15. Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα στη μία όψη (10Χ15cm περίπου) που να μην
αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, τεμ. 50
16. Σφουγγάρια τύπου Vetex σε ρολά, με υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο
στέγνωμα, ρολά 10
17. Φαράσια, πλαστικά ορθοστατικά με λάστιχο και κοντάρι, τεμ. 24
18. Κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελματικό από αλουμίνιο, μήκους 1,20μ. τεμάχια 30
19. Σκούπες χωρίς κοντάρι, οικιακή με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για να συγκρατεί
σωματίδια σκόνης, 30 cm, τεμ. 25
20. Σφουγγαρίστρες βιδωτές, τύπου Vetex χωρίς κοντάρι, τεμ. 100
21. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές βάρους 400 gr κατασκευασμένες από πρωτογενή
νήματα με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Το υλικό τους θα
είναι από νήμα είτε βαμβακερό ή ακρυλικό, είτε Rayon. Θα έχουν καλή
απορροφητικότητα και θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Κατάλληλες για επιφάνειες
από πλακάκι, παρκέ ξύλο, μάρμαρο, τεμάχια 40
22. Καρότσι σφουγγαρίσματος μεγάλο, επαγγελματικό διπλό (2 Χ 25lt) με χρωμιωμένο
σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα (κομπλέ με δύο κουβάδες 25lt και
στίφτη, θέση για σακούλα απορριμμάτων, και δύο κουβαδάκια των 5 lt. Διαστάσεις
περίπου 110Χ75Χ110 εκ., τεμ. 6
23. Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη οβάλ, τεμ. 10

ΤΜΗΜΑ 3 (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.000,00 € - ΚΑΕ 1699 - ΕΦ 31110)
1. Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες, μεγάλης ισχύος 1900-2400W, υγρής και ξηρής
αναρρόφησης και συλλογής υγρών, με ανθεκτικό ανοξείδωτο κάδο μεγάλης
χωρητικότητας (30-50lt) και σωλήνα αποστράγγισης, με μεγάλους τροχούς για
εύκολη μεταφορά, μακρύ καλώδιο ρεύματος, χαμηλά επίπεδα θορύβου και
εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπίας 2 τουλάχιστον έτη, τεμάχια 5
Για το ΤΜΗΜΑ 3 μπορεί να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προαναφερόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και το Υπουργείο
διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή και να μειώσει τις ποσότητες αυτές σύμφωνα με τις
ανάγκες του. Για τον λόγο αυτό οι τιμές των ειδών θα δοθούν ανά τεμάχιο, αλλά η
χαμηλότερη τιμή για τον μειοδότη θα προκύψει από την συνολική αξία του κάθε τμήματος.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119
(αρμόδιος κ. Σιαμόπουλος Μιχάλης τηλ. 210-6969020), και Πανόρμου 2 (αρμόδιος κ.Στάρφας
Δημήτρης τηλ.210-6969255)
ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι προσφορές θα γράφουν τον χρόνο που θα ισχύουν οι τιμές.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία των ειδών τις δαπάνες συσκευασίας
μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεως.
Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α που επιβαρύνεται το είδος καθώς και το
συνολικό ποσό του Φ.Π.Α.
Στην προσφορά πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην προσφερόμενη τιμή για κάθε
είδος χωριστά, διαφορετικά η προσφορά δεν θα αξιολογείται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν με αίτηση την προσφορά τους (σε δύο όμοια
αντίγραφα), στο Υ.Π.ΕΝ, Μεσογείων 119, Αθήνα/ Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
(2ος όροφος γραφείο 237) μέχρι την 17-06-2016 και ώρα 12:00.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 210 6969 238, κος Αυγερινός Ι. (ώρες 09:00-14:00)
Η παρούσα κατάσταση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr)

