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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΥ∆Ε/Κ.Σ.Σ.Υ

Αθήνα, 6 - 4 -2016
Αρ. Πρωτ.: οικ.2711

(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Εmail
Τηλέφωνο
Fax

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λ. Αλεξάνδρας 205
115 23 - Αθήνα
Σ. Θεολόγη
eyde.kssy@ggde.gr
210 6417536
210 6417530

Προµήθεια Ειδών Υγιεινής και Ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ. και των Τµηµάτων της (ΤΚΕ).

Η ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Τµηµάτων
Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) µε έδρες την Αθήνα, την Πάτρα, τηn Λάρισα, την Λαµία, τηn Πρέβεζα
και την Θεσσαλονίκη, θα προβεί µε τη διαδικασία της ανάθεσης, στη σύναψη σύµβασης για την
προµήθεια ειδών υγιεινής και ειδών καθαριότητας . Η προµήθεια και η παράδοση θα γίνεται
τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και του κάθε Τµήµατος ξεχωριστά.

Όσοι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους πρέπει να λάβουν υπόψη τους:
• πρέπει να προµηθεύουν την Υπηρεσία και τα Τµήµατα στις έδρες τους.
• ότι η έκδοση τιµολογίου θα γίνεται συγκεντρωτικά, και θα περιλαµβάνει το σύνολο των
παραδοτέων ειδών υγιεινής και ειδών καθαριότητας τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο
και στα Τµήµατα.

Ως εκ τούτου, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας θα συνάψει σύµβαση µέχρι του ποσού των
4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (23%). Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω σύµβαση θα
καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2. Σε περίπτωση που το
ενάριθµο τροποποιηθεί ή δηµιουργηθεί νέο, οι δαπάνες θα βαρύνουν το αντίστοιχο νέο ενάριθµο.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριµελή Επιτροπή και η ανάθεση της προµήθειας θα
πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει δικαίωµα να
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αποκλείσει οποιαδήποτε προσφορά εάν διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ο/οι
ενδιαφερόµενος/οι έχει υποβάλλει ψευδή έγγραφα και στοιχεία.
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι θα αποστείλουν σφραγισµένη προσφορά σε
κλειστό φάκελο στην ταχυδροµική διεύθυνση ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ., Λ. Αλεξάνδρας 205 , 11523 Αθήνα
ή θα την καταθέσουν αυτοπροσώπως, είτε δια νοµίµου εκπροσώπου τους, είτε µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στο 4ο όροφο µέχρι και την
15/04/2016 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
2106417536 και 2106417535.

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
(ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ)

ΑΦΜ

090174291

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προµήθεια ειδών υγιεινής και ειδών
καθαριότητας
για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ.
και των τµηµάτων της (ΤΚΕ).

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

4.500,00 €

Φ.Π.Α. 23%

1.035,00 €

ΝΟΜΙΣΜΑ

€

CPV

33761000-2
33763000-6
33711900-6
39831200-8
39224320-7
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18937100-7
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 (σε
περίπτωση που το ενάριθµο τροποποιηθεί ή
δηµιουργηθεί νέο η δαπάνη θα βαρύνει το
αντίστοιχο νέο ενάριθµο)

H παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί µε µέριµνα του Τµήµατος Προγραµµατισµού και
Υποστήριξης της ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών (www.ggde.gr)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1:ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ρολλά χαρτιού υγείας)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρώµα λευκό (λευκασµένος χηµικός πολτός)
Να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως υδροδιαλυτό)
Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση
Βάρος ρολού από 125 gr ±5%
∆ιπλά φύλλα
Μήκος ρολού 45,00 m ±5%
Συσκευασία 12 τεµαχίων
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 µην διαπερνά τα
υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.

2: ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ρολλά χαρτιού κουζίνας)
• Συσκευασία 800 gr. ± 5%
• 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 µην διαπερνά τα
υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
3.ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ. (πακέτα των 200 διπλών φύλλων)
• Χρώµα λευκό (λευκασµένος χηµικός πολτός)
• ∆ιπλά φύλλα
• ∆ιαστάσεων 21Χ25 cm ±1cm.
4. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
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•
•

Καθαριστικό χεριών, υψηλού αφρισµού µε ουδέτερο pH και απαλό άρωµα.
Συσκευασίες των 5 lt.

5. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
• Συσκευασίες των 5 lt.
6. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ∆ύο όψεων (µία µαλακή και µια σκληρή)
• Συσκευασία των 6 τεµ.
7. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
• Με κορδόνι για εύκολο και ασφαλές κλείσιµο
• 56Χ60
• 52Χ75
8. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
• Συσκευασία 5 lt
9. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ
• Συσκευασία 1 lt.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προϊόντα πρέπει να έχουν στην συσκευασία τους γραµµωτό ή γραµµικό κώδικα (barcode) να
διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO και να έχουν εγκριθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΜΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
Χαρτί
καθαριότητας
Χαρτί κουζίνας
Χειροπετσέτες
Κρεµοσάπουνο
Υγρό
καθαρισµού
πιάτων
Σφουγγαράκια
νεροχύτη
Σακούλες
απορριµµάτων
56Χ60
Σακούλες

Σύνολο

200

110

60

20

20

35

445

90
300
25

40
240
6

30
20
6

10
10
3

10
10
3

15
10
5

195
590
79

10

5

4

1

1

2

23

6

4

2

1

1

2

16

150

50

50

50

50

100

450

50

20

10

10

10

40

140
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απορριµµάτων
52Χ75
Υγρό γενικού
καθαρισµού
Παχύρευστη
χλωρίνη

4
25

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΦΑΚ.Πρ/νου ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ
2. Τµήµα α
3. Σ.Θεολόγη
4. Χ.Α.

10

5
5

5

5

8

17

10

60

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
ΠΕ Πολ. Μηχ/κων µε Β΄β

