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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΣΟΤ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)   

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει αναλάβει ένα Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 

τίτλο «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου χορού ως μία από τις 

πλέον δυναμικές και δημιουργικές τέχνες της Ελλάδας, και τη διαμόρφωση ενός 

Θεσμού μέσα από τον οποίο το ευρύ κοινό θα έρθει σε επαφή με τον Σύγχρονο 

Χορό και θα καταστεί «κοινωνός» των πνευματικών αγαθών που προσφέρει.  

Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΣΟΤ έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

σύγχρονο χορό, από σπουδαστές του,  το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις σε 

ισάριθμα Σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής  για τους μαθητές. Η παρούσα 

πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου (δύο ξεχωριστές 

πλύσεις) για τα κοστούμια των σπουδαστών που θα πραγματοποιηθούν στο 

διάστημα από 14/11/2018 έως 6/12/2018. 



 

Το αντικείμενο του έργου αφορά: 

Α. 18 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ Χ 2 ΠΛΥΣΕΙΣ= ΣΥΝΟΛΟ 36 ΤΕΜΑΧΙΑ  

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Β. 4 ΚΟΛΑΝ  Χ 2 ΠΛΥΣΕΙΣ= ΣΥΝΟΛΟ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Γ.          4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ Χ 2 ΠΛΥΣΕΙΣ= ΣΥΝΟΛΟ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ   

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Δ.         6 ΦΟΡΕΜΑΤΑ Χ 2 ΠΛΥΣΕΙΣ= ΣΥΝΟΛΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

Η διάρκεια παραλαβής και παράδοσης όλων των παραπάνω αντικειμένων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Επίσης ως τόπος παράδοσης και παραλαβής 

ορίζεται η έδρα της ΚΣΟΤ, ΟΜΗΡΟΥ 55,  ΑΘΗΝΑ. Ημερομηνίες παραδόσεων από 

ΚΣΟΤ  1η παράδοση 14 Νοεμβρίου 2018, 2η παράδοση 4 Δεκεμβρίου 2018. 

 

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης 

και θα διαρκέσει έως τις 6/12/2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία ως προς 

τον καθαρισμό κοστουμιών θεάτρου σύμφωνα με την ανάλογη προσοχή που 

αρμόζει στο καθένα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε 

επιμέρους εργασία, που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα 

την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου. 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου θα ανέλθει σε 362, 00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

που αναλογεί. 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 



Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 05/11/2018 και ώρα 15:00.  

 

 

 

Η Διευθύντρια της ΚΣΟΤ 

 

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 


