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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα – Τ.Κ.11742
Τηλ. 210-9000958
Fax. 210-9241107

Αρ. Πρωτ. 3003/9.5.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς
τιμής μονάδος και δείγμα είδους για την προμήθεια των ειδών, που αναφέρονται στον
συνημμένο πίνακα που θα συμπληρώσετε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 στις 10
π.μ. Τρόπος υποβολής: αποστολή προσφοράς/είδους ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Μουσείο Ακρόπολης,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάϊλερ)
2ος όροφος -Τμήμα προμηθειών -υπ' όψιν Α. Προβατάρη (τηλ. 210-9000958)
με την ένδειξη «Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
προμήθεια υλικών καθαριότητας»
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00.
Είδος
Χειροπετσέτα
(ΖΙΚ-ΖΑΚ)
Χαρτί – Ρολό
Υγείας

Μονάδα

Ποσότητα

πακέτο 200
φύλλων(264γρ.)
Ρολό 200
γραμμαρίων

38.000

Τιμή
μονάδος

16.000

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1. Για το ζητούμενο είδος Χειροπετσέτα (ΖΙΚ-ΖΑΚ) οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος-πλάτος), το βάρος, την
συσκευασία, την σύνθεση και την ποιότητα του χαρτιού(το οποίο θα πρέπει να είναι
γκοφρέ καθώς και λευκασμένος χημικός πολτός χωρίς βλαβερές ουσίες που μπορούν να
βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν) που προσφέρουν.
2. Για το ζητούμενο είδος Χαρτί – Ρολό Υγείας Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος-πλάτος), το βάρος, τη
συσκευασία, την σύνθεση και την ποιότητα του χαρτιού που προσφέρουν Να
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). - Να είναι απαλό και αντοχής
στη χρήση - Χρώμα λευκό (λευκασμένος χημικός πολτός). Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση κατά τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Η

αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μη διαπερνά τα υπόλοιπα
φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
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3. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και
πιστοποιημένα κατά ISO από αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
4. Η τιμή μονάδος θα προσφερθεί για το ανωτέρω αναγραφόμενο πλαίσιο ποσότητας ανά
είδος.
5. Η προσφορά για το ζητούμενο είδος «Χειροπετσέτα» δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό
16.128,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ . Προσφορές που υπερβαίνουν τον
προεκτιμημένο προϋπολογισμό απορρίπτονται από τη διαδικασία.
6. Η προσφορά για το ζητούμενο είδος «Χαρτί – Ρολό Υγείας» δεν πρέπει να ξεπερνά το
ποσό των 4.872,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν
τον προεκτιμημένο προϋπολογισμό απορρίπτονται από τη διαδικασία.
7. Το Μουσείο δεσμεύεται για την παραγγελία των ειδών μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο
ποσότητας.
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά στο
Μουσείο της Ακρόπολης κατόπιν συνεννοήσεως και ανάλογα με τις ανάγκες του
Μουσείου.
9. Η σύμβαση προμήθειας θα έχει ετήσια διάρκεια.
10. Η δέσμευση πίστωσης θα είναι ύψους έως είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ (21.000,00€) πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1381 του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 .
11. Προσφορές είναι δυνατό να υποβληθούν για μία ή περισσότερες κατηγορίες ειδών,
αντίστοιχα δε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα σε έναν ή,
τμηματικώς, σε περισσότερους προμηθευτές.
12. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω
προδιαγραφές ως αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 3.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθ. Δημήτριος Παντερμαλής

