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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     ΠΡΟΣ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2131311568-9, - FAX:210-2517292 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………… 
ΤΗΛ.: FAX:……………………………………………. 

 
 

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  προκηρύσσει  Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια ειδών λινοθήκης ( κουβέρτες, σεντόνια, 
παπλώµατα, µαξιλάρια, µαξιλαροθήκες, πετσέτες προσώπου και µπάνιου) για τη 
Μαθητική Εστία στα Ανώγεια Κρήτης (Ν. Ρεθύµνου).  
 
 Με το παρόν Τιµολόγιο Προσφοράς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που το 
συνοδεύουν, καταθέτω την προσφορά µου αυτή µε τους παρακάτω όρους και τιµές. 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ  Π.Μ.∆  
 

1.   Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  25/05/2012  ηµέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 
π.µ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  
Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, στο 270 γραφείο ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
 
2.    Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙ∆Η ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ, υπ’ όψιν κ. Βατίκαλου 
Παναγιώτη, το αργότερο µέχρι τις  25/05/2012  ηµέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.µ 
στην ανωτέρω δ/νση.  

 Τηλέφωνα πληροφοριών για τον διαγωνισµό: 2131311568-9, fax:210-2517292  
 

3.  Επισηµαίνεται ότι κριτήριο  κατακύρωσης του διαγωνισµού , θα γίνει για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, στη χαµηλότερη τιµή. 
 

4.    Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον 
προµηθευτή, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση του 
εγγράφου κατακύρωσης του αποτελέσµατος. 
 

5.    Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν µε ευθύνη του Ανάδοχου στις 
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις. Ο τόπος παράδοσης είναι η Μαθητική Εστία 
Ανωγείων, στο νοµό Ρεθύµνου Κρήτης. Τα έξοδα µεταφοράς αφορούν αποκλειστικά 
τον ανάδοχο του έργου και συµπεριλαµβάνονται στην τιµή που θα καταθέσει στη 
προσφορά του. Σηµειώνεται ότι στη προσφορά συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος Φ.Π.Α. 
για το σύνολο της προµήθειας.  
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6.    Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών,  (η ολοκλήρωση της παράδοσης συνοδεύεται από πρακτικό καλής εκτέλεσης, 
από τριµελή επιτροπή της Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ), στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύµατος  
Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και την προσκόµιση από τον Προµηθευτή του νόµιµου 
τιµολογίου. 
 

7.    Τα στοιχεία κοπής τιµολογίου είναι: 
     
    Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
    ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
    ΑΘΗΝΑ ΤΚ:11143 
    Α.Φ.Μ.: 090044306 
    ∆.Ο.Υ. : ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
    Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
 
 
 
   

       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
      ∆ΥΟ (2) ΣΕΛΙ∆ΕΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ      
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 

1. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΗΜΙ∆ΙΠΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  

• διαστάσεις: 2,00 Χ 1,60 

• να είναι ακρυλικές. 

• η ύφανση να είναι σταθερή. 

• να µην µεταβάλλεται η υφή της στο πλύσιµο.  

• µε ρελι περιµετρικά.  

• µονόχρωµα 

• τεµάχια:60 (εξήντα)  

 

2. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΗΜΙ∆ΙΠΛΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ   

• διαστάσεις: 2,20 Χ 1,60  

• να είναι βαµβακερά 100%  

• να µην αφήνει ινίδια κατά τη χρήση, 

• ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες συχνού πλυσίµατος  και συνεχόµενες 

χλωριοποιήσεις.  

• το ύφασµα να µην «µπαίνει» στο πλύσιµο πάνω από (- 5 cm) της αρχικής διάστασης.  

•  µε γύρισµα ρεβέρ 4cm στο επάνω µέρος και 1cm στο κάτω µερος. 

• τεµάχια: 360 (τριακόσια εξήντα)  

 

3. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΗΜΙ∆ΙΠΛΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ  

• διαστασεις:2,00Χ1,60 

• να είναι βαµβακερά µε γέµιση υαλοβάµβακα 

• χειµερινά  

• να πλένονται εύκολα χωρίς να αλλοιώνονται στις υψηλές θερµοκρασίες. 

• µονόχρωµα 

• τεµάχια:60 (εξήντα)  

 
4. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  

• να είναι βαµβακερά 100% ,  

• Να πλένονται εύκολα µε κοινά καθαριστικά, 

• Να µην κρατούν οσµές 

• τεµάχια:120 ( εκατόν είκοσι)  



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ   ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ     

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311568-9, - Fax: 2102517292 
Ιστοσελίδα: http://www.ein.gr   e-mail: dpk@ein.gr 

 

5. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ  

• διαστάσεις  47 x 70  

• να είναι βαµβακερές 100% ,  

• ανθεκτικές στις υψηλές θερµοκρασίες συχνού πλυσίµατος, χωρίς να αλλοιώνονται στις υψηλές 

θερµοκρασίες  

• τεµάχια:240 (διακόσια σαράντα)  

 

6. ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΥΚΕΣ 

• να είναι βαµβακερές 100%  

• διαστάσεις 170 x 120   

• Να µην παρουσιάζει απώλεια µε το πλύσιµο περισσότερο από 2% 

• Να µην αφήνει ινίδια 

• Να µην περιέχει φυτικές ή λιπαρές ουσίες 

• τεµάχια:240 (διακόσια σαράντα) 

 

7. ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΕΥΚΕΣ  

• να είναι βαµβακερές 100%  

• διαστάσεις 50 x 70   

• Να µην παρουσιάζει απώλεια µε το πλύσιµο περισσότερο από 2% 

• Να µην αφήνει ινίδια 

• Να µην περιέχει φυτικές ή λιπαρές ουσίες 

• τεµάχια:240 (διακόσια σαράντα) 

 

 


