ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ WELCOMMON Δ ΔΝΣΟΝΙΑ, ΠΔΣΔΣΔ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ κα.
Ημεπομηνία: 22 επηεμβπίος 2016
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ έξγνπ Welcommon ζε ζεληόληα, πεηζέηεο, καμηιάξηα, καμηιαξνζήθεο,
πεηζέηεο.
Γιαδικαζία: Απεπζείαο αλάζεζε.
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ: Τν WELCOMMON, ην θνηλνηηθό θέληξν –
μελώλαο γηα πξόζθπγεο ζπλδπάδεη ηε θηινμελία κε δξάζεηο θνηλσληθήο
έληαμεο ηνπο. Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο (Κνηλσληθή Σπλεηαηξηζηηθή Επηρείξεζε)
πξνρώξεζε, ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ WELCOMMON ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Εηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελώλ
(ΕΑΤΑ ΑΕ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθύγσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UNHCR).
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΕΑΤΑ ΑΕ (Εηαηξεία Αλάπηπμεο θαη
Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελώλ – Αλάπηπμε Αλώλπκνο Εηαηξεία Οξγαληζκνύ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ζην πιαίζην ζύκβαζεο κεηαμύ ΕΑΤΑ ΑΕ θαη ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο.
Καηαληκηική Ημεπομηνία Τποβολήρ Πποζθοπών: έσο θαη 26/9/2016, ώξα
14:00.
Σόπορ Τποβολήρ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε έλα αληίηππν
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξελώλα Welcommon (Καπνδηζηξίνπ 4, Αζήλα) ή
ειεθηξνληθά ζην email: welcommon.project@gmail.com ζε κνξθή .pdf,
ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, κε έλδεημε «γηα ηελ πξόζθιεζε
πξνκήζεηαο θιηλνζθεπαζκάησλ».
Γιεςκπινίζειρ: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηνύλ ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο
απνζηέιινληαο ηα εξσηήκαηά ηνπο ζην email welcommon.project@gmail.com
κε ηελ έλδεημε: «δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ πξόζθιεζε θιηλνζθεπαζκάησλ
Welcommon» ή ηειεθσληθά ζην 210-3810646 (8:00 έσο 16:00).
Τποβολή Πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα
εθηόο πηζαλά ησλ αλαγθαίσλ ηερληθώλ όξσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ
αγγιηθή γιώζζα. Δελ είλαη δεθηέο ρεηξόγξαθεο πξνζθνξέο.
Ιζσύρ Πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο
πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Σιμέρ: Οη ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε επξώ (€) θαη λα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο
θαη αξηζκεηηθώο. Σηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη
πξνβιεπόκελεο
θξαηήζεηο
θαζώο
θαη
θάζε
άιιε
δαπάλε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξύλεη ην έξγν.
Γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζθεξόκελε
ηηκή άλεπ ΦΠΑ.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε
ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Η παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά ζηελ θάιπςε ηεο πξνκήζεηαο ζε ζεληόληα,
πεηζέηεο, καμηιάξηα, καμηιαξνζήθεο, πεηζέηεο. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ
Welcommon. Αλαιπηηθά:






Σεληόληα κνλά: κεκνλσκέλα ζύλνιν 600 ηεκ ή 300 ηεκ ζεη
παλσζέληνλν θαη θαησζέληνλν
Πεηζέηεο κπάληνπ ζύλνιν 250 ηεκ
Πεηζέηεο πξνζώπνπ ζύλνιν 200 ηεκ
Μαμηιάξηα 100 ηεκ
Μαμηιαξνζήθεο 100 ηεκ.

ημανηικέρ διεςκπινήζειρ:
Τα ζεληόληα πξέπεη λα είλαη 100% βακβαθεξά θαη ε πξνηεηλόκελε
δηάζηαζε είλαη 1,60 x 2,60.
Οη πεηζέηεο ινπηξνύ πξέπεη λα είλαη βακβαθεξέο θαη ε πξνηεηλόκελε
δηάζηαζε είλαη 0,70 x 1,40.
Οη πεηζέηεο πξνζώπνπ πξέπεη λα είλαη βακβαθεξέο θαη ε
πξνηεηλόκελε δηάζηαζε είλαη 0,50 x 0,90.
Τα καμηιάξηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο καμηιάξηα ύπλνπ θαη πξέπεη λα
είλαη πιελόκελα κε πξνηεηλόκελε δηάζηαζε 0,50 x 0,70.
Οη καμηιαξνζήθεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ
καμηιαξηώλ θαη λα είλαη βακβαθεξέο.
Σόπορ παπάδοζηρ: Welcommon, Καπνδηζηξίνπ 4, Αζήλα.
Σπόπορ πληπωμήρ: Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών:
Οη πξνζθνξέο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
 Δπιζηολή ππνβνιήο πξνζθνξάο πξνκήζεηαο πιηθώλ όπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν «Πεπιγπαθή ηος έπγος» ηελ νπνία
ππνγξάθεη ν/ε ππνςήθηνο/α Αλάδνρνο.
 Πεπιγπαθή ηος Πποζθέπονηορ: επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
θαμ, e-mail, όλνκα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ γηα ηελ πξνζθνξά.
 Πεπιγπαθή ηων πποζθεπόμενων ςλικών με θαηαηηζέκελα
prospectus πνπ πξέπεη λα επαιεζεπζνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο.



Οικονομική πποζθοπά: Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη
ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε. Οθείιεη λα δηαηππώλεηαη νινγξάθσο
θαη αξηζκεηηθώο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) αλαιπηηθά γηα θάζε
πξνζθεξόκελν είδνο θαη ζπλνιηθά. Οη ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε επξώ.

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ:
 Σπλνιηθό θόζηνο
 Πνηόηεηα πιηθώλ
 Χξόλνο παξάδνζεο ιόγσ θάιπςεο επεηγνπζώλ αλαγθώλ.

