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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νικολάου Παχάκη 2
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Αρχάνες 04/09/2017
Aρ. Πρωτ.: 458
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να
προμηθευτεί “Λευκά είδη”, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για τις
ανάγκες του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη», προσκαλεί
τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών,
στις 08-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00-15:30, στα γραφεία της στη δ/νση
Νικολάου Παχάκη 2 701 00 Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.
Tα προσφερόμενα είδη και οι ποσότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α

Περιγραφή
ειδών

Ελάχιστες προδιαγραφές

1

Κουβερλί
Υπέρδιπλο

Κουβερλί διαστάσεων 220Χ240, 50%
Βαμβάκι 50% Πολυέστερ

τεμ.

62,00

2

Κουβερλί Μονό

Κουβερλί διαστάσεων 160Χ240, 50%
Βαμβάκι 50% Πολυέστερ

τεμ.

97,00

3

Αδιάβροχο
κάλυμμα για
διπλό κρεβάτι

Αδιάβροχο προστατευτικό
υπόστρωμα με λάστιχο ή περιμετρικό
ύφασμα. Διαστάσεων τουλάχιστον
150*200

τεμ.

62,00

4

Αδιάβροχο
κάλυμμα για
μονό κρεβάτι

Αδιάβροχο προστατευτικό
υπόστρωμα με λάστιχο ή ύφασμα.
Διαστάσεων τουλάχιστον 100*200

τεμ.

97,00

5

Σεντόνι για διπλό
κρεβάτι

Διάσταση τουλάχιστον 200x260 για
διπλό κρεβάτι.
100% βαμβακερό και τουλάχιστον 144
κλωστών

τεμ.

248,00

6

Σεντόνι για μονό
κρεβάτι

Διάσταση τουλάχιστον 160 Χ 240 για
μονό κρεβάτι.
100% βαμβακερό και τουλάχιστον 144
κλωστών

τεμ.

520,00
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Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική
Ποσότητα

Περιγραφή
ειδών

Ελάχιστες προδιαγραφές

7

Σεντόνι για
βρεφική κούνια

Δύο σεντόνια με μαξιλαροθήκη,
διαστάσεις: 1 κατωσέντονο 120x170,
1 πανωσέντονο 120x170 και 1
μαξιλαροθήκη 30x40
Ποιότητα: 100% βαμβάκι

σετ.

32,00

8

Μαξιλαροθήκη

Mαξιλαροθήκες 50x70
100% Βαμβάκι
144 κλωστές

τεμ.

40,00

9

Μαξιλάρι ύπνου

Πλένονται στο πλυντήριο λευκά 50x70
εκατοστά

τεμ.

20,00

10

Πετσέτα μπάνιου

80x150
Χρώμα λευκό
Βάρος τουλάχιστον 550 gr/τμ
100% βαμβάκι

τεμ.

480,00

11

Πετσέτα
προσώπου

50x100
Χρώμα λευκό
Βάρος τουλάχιστον 550 gr/τμ
100% βαμβάκι

τεμ.

480,00

Πετσέτα χεριών

30x50
Χρώμα λευκό
Βάρος τουλάχιστον 550 gr/τμ
100% βαμβάκι

τεμ.

290,00

α/α

12

Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική
Ποσότητα

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα μήνα από την παραλαβή τους από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να
αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Έως 16.531,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους πρόσφυγες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. GRC01/2017/0000000109/000 με
ημερομηνία 25-4-2017 υπογεγραμμένη Σύμβαση.
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την παράδοση, μεταφορά και την έκδοση
βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής ότι παραλήφθηκαν και λειτουργούν καλώς, με
εντολή πληρωμής που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου. Τον Ανάδοχο θα
βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο
φάκελο τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Σελίδα 2 από 3







Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται την υπ’ αριθμ 458/04.09.2017 πρόσκληση
Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να
προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και
αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή
τους.
3. Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
4. Οικονομική προσφορά
Χρόνος και τόπος παράδοσης προμηθειών:
Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν έτοιμα προς χρήση το αργότερο σε 15
ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε
βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση.
Η μεταφορά και παράδοση για τις προβλεπόμενες ποσότητες θα γίνει στις αποθήκες της
Αναθέτουσας στις Αρχάνες Ηρακλείου.
Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα.
Ντέπυ Ροβίθη στο τηλ. 2810 753311 και στο email: developer@anher.gr.
Ο Προέδρος του ΔΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
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