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Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και υγιεινής

Καλλιθέα, 02 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 6107
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

Εθνική Λυρική Σκηνή

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ανδρέα Συγγρού 364 όροφος 5Α

Πόλη

Καλλιθέα

Ταχυδρομικός Κωδικός

ΤΚ 17674

Τηλέφωνο

2130885733, 2130885828

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

protocol@nationalopera.gr
ksinou@nationalopera.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

nationalopera.gr

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (στο εξής, ΕΛΣ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η δε λειτουργία της διέπεται
από τις διατάξεις του Ν.2273/1994.
Αντικείμενο σύμβασης
Η ΕΛΣ επιθυμεί να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαρισμού και υγιεινής,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Τομέα Κτηριακών Εγκαταστάσεων Ε.Λ.Σ για τη
λειτουργία του κτηρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ. στην Πλατεία Νερού και για τη λειτουργία του
κτηρίου εργαστηρίων της Ε.Λ.Σ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Η εν λόγω ανάθεση κατατάσσεται στους κωδικούς CPV 19640000 - σάκοι και τσάντες
αποβλήτων, απορριμμάτων, 33760000 - 9 - χαρτί υγείας, 33763000-6 - χάρτινες
χειροπετσέτες, 39822000-0 – καυστικά καθαριστικά
Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
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Ποσότητα

Περιγραφή προϊόντος

10 ΚΟΥΤΕΣ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 35 gr. (20τμχ ανά κούτα)

15 ΚΟΥΤΕΣ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 38 gr. (20τμχ ανά κούτα)

5 ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 450gr (12 τεμ ανά πακέτο)

10 ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α΄ ΓΚΟΦΡΕ 110gr (48 τμχ)

2O TEMAXIA

ΥΓΡΟ –ΧΛΩΡΙΝΗ ΡΕΥΣΤΗ (ΜΠΙΤΟΝΙ 4L)

20 ΡΟΛΑ

ΛΕΥΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50X50 ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ

40 ΚΙΛΑ

ΜΑΥΡΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Χ90

40 ΚΙΛΑ

ΜΑΥΡΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ (654,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Πιθανά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω email προς την
Αναθέτουσα

Αρχή

στις

ηλεκτρονικές

διευθύνσεις

ksinou@nationalopera.gr

,

prom1@nationalopera.gr .

Πρόσκληση συμμετοχής
Καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται με
αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της παρούσας, δηλαδή στο εμπόριο ειδών
καθαρισμού και υγιεινής

Κριτήριο ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι

προσφορές

αποστέλλονται

ηλεκτρονικά

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

protocol@nationalopera.gr έως και την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 το
πρωί.

Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα ενός μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά η
οποία ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της.

Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Ταξιθεσίας,
Φύλαξης και Καθαριότητας Ε.Λ.Σ.

Οικονομική προσφορά
Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν την οικονομική
προσφορά τους για την συνολική παροχή των απαιτήσεων της ΕΛΣ, αριθμητικά και
ολογράφως, με σαφήνεια και χωρίς τον υπολογισμό ΦΠΑ. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της
οικονομικής τους προσφοράς, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν εντός
προθεσμίας που θα τους τεθεί, διαφορετικά η προσφορά τους απορρίπτεται.

Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση εκκινεί από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση της προμήθειας .
Ως προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2021.
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Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:


Εξόφληση εντός δέκα (10) ημερών με την έκδοση και υποβολή των νόμιμων
παραστατικών

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
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