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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ323171(8669)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών καθαριότητας

για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Kεντρικών  Υπηρεσιών  της  Π.Κ.Μ.,  των  Υπηρεσιών  της

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν.Θεσ/νίκης για το 2018

   

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  του  οποίου  η  τροποποίηση
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7.Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

8.Την αριθμ.57654/22-5-2017  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ  1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  

9.Την  αριθμ.1209-29-05-2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί

έγκρισης διάθεσης πίστωσης
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10.Την αριθμ.24825(6930)/06-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2549), (ΑΔΑ: 6Ε6Θ7ΛΛ-7ΘΓ, ΑΔΑΜ:
18REQ003211209)  η   οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α  2419 ποσού είκοσι  τέσσερις χιλιάδες οκτακοσίων ευρώ
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.01.721.1231.α.01.

11.Τη με αριθμ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-
6-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ.   

     Ανακοινώνει ότι  προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του

Ν.4412/2016 για την ανάθεση  της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των

Kεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης και των Δ/

νσεων Εκπαίδευσης στο Ν.Θεσ/νίκης για το 2018, με κ  ριτήριο   αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από  

οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  για  την  κάθε  ομάδα  ξεχωριστά, σύμφωνα με  το  άρθρο  86 του

Ν.4412/2016. Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  συνολικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των  είκοσι

τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€)   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.000,00€ άνευ

Φ.Π.Α.).

 Η  παρούσα  Πρόσκληση απευθύνεται  σε  επιχειρήσεις  φυσικών  προσώπων (ατομικών  επιχειρήσεων)  ή

αντίστοιχων νομικών  προσώπων και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                                  1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

   Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα της παρούσας πρόσκλησης και θα πρέπει να

πληρούν απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες που ορίζονται στην περιγραφή του

κάθε είδους.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες οφείλουν να προσφέρουν τα προϊόντα  συσκευασμένα και με αναγραφόμενα τα

τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  το  βάρος  όλων  των  ειδών  (  gr-kg,  ml  -λίτρα  ,    ph  ,    άλλα  τεχνικά  

χαρακτηριστικά και      τεμάχια-ποσότητα σε πετίπτωση συσκευασίας) καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του  

έργου καθώς και  στη κατάθεση των δειγμάτων, σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτεται η προσφορά τους για

το συγκεκριμένο είδος. 

  -Σε  όλα  τα  είδη  ορίζεται  συσκευασία  ,τεμάχιο,  βάρος,  τεχνικά  χαρακτηριστικά  θα  πρέπει  να

αναγράφονται και να ισχύουν ως εξής: 1) π.χ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΚΙΛΟΥ (12 ΤΕΜ. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ) (Τιμή

ανά ΣΥΣΚ)100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ο προμηθευτής  οφείλει να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή

οπωσδήποτε με τον απαιτούμενο αριθμό συσκευασμένων π.χ. 12άδων  και όχι  με την τυχόν διαθέσιμη στην εταιρία

συσκευασία π.χ. 8άδα, θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το βάρος του τεμαχίου καθώς και να αναφέρονται

στη  συσκευασία  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  όπως:π.χ.  (ρολό/ΜΙΣΟΥ  ΚΙΛΟΥ)  ,  (100%  ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ  ΧΗΜΙΚΟ

ΠΟΛΤΟ) και (συσκευασία12 τεμαχίων) .  

2) π.χ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 200 ΓΡ.  (Τιμή ανά ρολό) ΓΚΟΦΡΕ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ θα

πρέπει  να  αναγράφονται  το εν λόγω  (ρολό/200 ΓΡ.)  ,  (  ΔΙΦΥΛΛΟ, ΓΚΟΦΡΕ ),  (100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ

ΠΟΛΤΟ) .
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   -Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άρτια συσκευασμένα  σε ανθεκτικές συσκευασίες για όλες τις

κατηγορίες  του  συνημμένου  στη  παρούσα  πρόσκληση  πίνακα  και  ιδιαίτερα  στις  κατηγορίες  των

χαρτιών υγείας ώστε να προστατεύονται κατά την μεταφορά και αποθήκευση τους.

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ          

                           

   Η συνολική διάρκεια του έργου θα αφορά έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα

παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο κατά τις διατάξεις του άρθρου

206  του Ν.4412/2016.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και θα μεταφέρονται  με μέριμνα του οικονομικού φορέα-

Ανάδοχου στους τόπους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., οι Υπηρεσίες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/

νίκης  και  των  Δ/νσεων  Εκπαίδευσης  στο  Ν.Θεσ/νίκης,  έπειτα  από  συνεννόηση  με  το  Τμήμα Προμηθειών .  Οι

παραγγελίες  θα  παραδίδονται  το  αργότερο  εντός  δέκα  (10)  εργασίμων  ημερών  έπειτα  από  έγγραφη

ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  από  το  Τμήμα  Προμηθειών και  θα  παραδίνονται  στους

χώρους που θα υποδεικνύονται κάθε φορά .   

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και σε ό,τι  αφορά την  πρώτη παραγγελία, η οποία θα πραγματοποιηθεί

αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παραγγελίες θα δίνονται στον Ανάδοχο μέσω ήλεκτρονικού ταχυδρομίου από το Τμήμα Προμηθειών προς

όφελος  όλων  Γεν.Δ/νσεων-Αυτοτελές  Γραφείων-Δ/νσεων  ή  για  τις  κατά  τόπους  συστεγαζόμενες  υπηρεσίες  της

Π.Κ.Μ.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και οριστικής Πα-

ραλαβής  για κάθε Γεν.Δ/νση – Αυτοτελές Γραφείο/Δ/νση ή συστεγαζόμενες κατά τόπους υπηρεσίες της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας , οι οποίες θα είναι αρμόδιες: 1) Nα επικοινωνούν με τον ανάδοχο για τον τόπο και χρόνο πα-

ράδοσης,  2) Nα συντονίζονται ώστε να παραλάβουν την παραγγελία και το τιμολόγιο που τους αφορά, 3) Να συ-

ντάξουν το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, όπου θα βεβαιώνουν κάθε φορά την καλή εκτέλεση ως προς την πα-

ραλαβή των υλικών 4) Να μεριμνούν για την αποστολή των σχετικών εγγράφων(πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής-

τιμολόγιο) στο Τμήμα Προμηθειών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλ-

λόμενα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                                             4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

    Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  παρούσας  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  είκοσι  τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.00,00€ άνευ Φ.Π.Α.),  η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ  02.21.01.721.1231.α.01.

Σελίδα 3 από 11



   Η  πληρωμή  της  αμοιβής  θα   καταβάλλεται  τμηματικά  με την  παράδοση  των  υλικών  και  τη  σύνταξη  του

αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής,  κατόπιν προσκόμισης  των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις.

   Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά.  Ο  Ανάδοχος

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές

άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που

τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά,  που  είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  στα  κράτη  –  μέλη  της

Συμφωνίας  για  τον  Ευρωπαϊκό  Οικονομικό Χώρο ή  στα  κράτη  –  μέλη που  έχουν κυρώσει  τη  Συμφωνία  περί

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97

(ΦΕΚ 139/Α),  υπό  τον όρο  ότι  η  σύμβαση  καλύπτεται  από  την ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που έχουν συνάψει

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και

τη  διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη (να αναγράφονται)  Προσφορά   σχετικά με την  

Πρόσκληση   εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση   της “Π  ρομήθειας υλικών καθαριότητας για  

την κάλυψη των αναγκών των Kεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής

Ενότητας  Θεσ/νίκης  και  των  Δ/νσεων  Εκπαίδευσης  στο  Ν.Θεσ/νίκης  για  το  2018” επίσης να

αναγράφεται και  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης. Ο εν λόγω φάκελος θα περιλαμβάνει

τους ακόλουθους σφραγισμένους ανεξάρτητους ,(2) δύο υποφακέλους   με τους κατωτέρω τίτλους:   

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  )

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ   ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   )  

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να
αναφέρονται  τα εξής: 
i) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες  από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού, ii) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

β)  ISO 9001:2008 σύστημα διαχείρισης και ποιότητας

γ) Τη δήλωση και την έγκριση σε ότι αφορά τα χημικά προϊόντα για χρήση τους στην Ελληνική αγορά.
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δ) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.

ε)  Αντίγραφο  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί με  τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση  για  τα  αδικήματα  όπως  αυτά  ορίζονται  στις  διατάξεις  του  ν.4412/2016:συμμετοχή  σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  και
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

στ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

ζ)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
η) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις
τυχόν τροποποιήσεις τους.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση
ή κοινοπραξία. 

(Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται :

 για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

 για  τον  διευθύνοντα  σύμβουλο  και  όλα τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου για  τις  ανώνυμες

εταιρείες (Α.Ε.)

*Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (ε) και (στ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την παρούσα

πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή,  μπορεί να κατατεθεί

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 .

Συγκεκριμένα για το   (ε)   υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται ΜΟΝΟ από τον νόμιμο εκπρόσωπο, αλλά θα αφορά-δηλώνεται  

ότι δεν υπάρχει σχετική καταδίκη για όλους τους υπόχρεους των ως άνω περιπτώσεων,  όπου θα δηλώνεται ότι ο

υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις (πτώχευση-ποινική καταδίκη) για τα αδικήματα της περίπτωσης

(ε)  και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Για Υπεύθυνες δηλώσεις, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ .



Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού 
στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες 
Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
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Από  τα  ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να  προκύπτουν η  νόμιμη  σύσταση του  οικονομικού
φορέα,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που
δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού
(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των ή/και  των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

*Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα
 Γίνονται αποδεκτά:
-πρωτότυπα έγγραφα ή 
-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα

 Γίνονται αποδεκτά:
-πρωτότυπα

-επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο

-ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Για  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της  Χάγης  της  5/10/1961,  που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Επισημάνεται  ότι  στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει
έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα
Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.

Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται  από  μετάφρασή τους  στην ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το  έγγραφο..

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και
των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
   Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ-
ληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:
α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή

των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

   Β.Υποφάκελο  ς «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  , ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος 
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Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  για

την εκτέλεση του Έργου, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το  υπόδειγμα που ακολουθεί και θα

περιλαμβάνει  τα  ποσά  σε  ευρώ  (χωρίς  και  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  με  έως  δύο  δεκαδικά  ψηφία.    Η  

ο  ικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο της ομάδας. Μπορεί  να κατατεθεί προσφορά για μία, περισσότερες  ή  

και το σύνολο των ομάδων.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Θα  απορρίπτονται  οι  προσφορές  που  ο  προϋπολογισμός  τους  θα  υπερβαίνει  τη  δαπάνη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε  ότι  αφορά  το σύνολο  της  ομάδας  αλλά και  το  προϋπολογισμό  της  εκάστοτε

ορισμένης ως ανώτατη τιμής σε είδος-γραμμή της αντίστοιχης ομάδας, όπως ορίζονται στο συνημμένο Πίνακα. 

Φόροι, Φ.Π.Α., κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την

παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

 Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε ομάδας ή του σύνολου του έργου θα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν

εγγράφως  οι  όποιες  πρόσθετες  διευκρινήσεις,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα στο  άρθρο  89 του  Ν.4412/2016

προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.        

 

7. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να παράσχει τα προς προς προμήθεια είδη στον

προδιαγεγραμμένο  χρόνο  και  στην ποιότητα  και  επίπεδο  σύμφωνα µε  την προσφορά του  και  τους  όρους  της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες, από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία

πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ’  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  προβλεπόμενο  από  την  παρούσα

πρόσκληση.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο των ομάδων του πίνακα ή και για

συγκεκριμένες ομάδες .

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
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Για όλα τα είδη για τα οποία απαιτείται,  σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα η κατάθεση δείγματος, οι υποψήφιοι

οφείλουν να προσκομίσουν  δείγμα προϊόντος και αντί δείγμα (εις διπλούν) σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο

άρθρο 214 του ν.4412/2016:

( Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα

επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου για δείγματα των φορέων (κατηγορία α΄.
β) Στα έγγραφα της σύμβασης, προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων (κατηγορία β΄).
γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ΄).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για
τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.

 Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) με εξαίρεση:
α) Τα δείγματα των φορέων, εκτός αν η υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις
διπλούν.
γ)  Τα  δείγματα  που  λαμβάνουν  οι  επιτροπές  παραλαβής  κατά  την  διαδικασία  ελέγχου  των  προς  παραλαβή

συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας

από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.

 Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α)  Στους  οικονομικούς  φορείς  στους  οποίους  δεν  κατακυρώθηκε  ή  δεν  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  αν  δεν
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,  κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από
σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά  την  διαδικασία  των  ελέγχων,  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  επιστροφή τους  από  την  επιτροπή
παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό
αίτημά τους.)

   Η  αξία  των  δειγμάτων  και  αντί  δειγμάτων  (εις  διπλούν) που  λαμβάνονται  από  τις  επιτροπές

παραλαβής,  βαρύνει  τους  προμηθευτές  και  δεν  καταβάλλεται.   Όλα τα  δείγματα θα  φέρουν αρίθμηση

σύμφωνη με τον συνημμένο πίνακα και θα πρέπει να κατατεθούν σε  σφραγισμένο φάκελο/κουτί, το οποίο θα

συνοδεύει τον φάκελο της προσφοράς και θα πρωτοκολληθεί χωριστά από τον φάκελο της προσφοράς

στο  τμήμα Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (γραφείο 3 στον 3ο όροφο,  επί  της οδού 26ης

Οκτωβρίου 64, Θεσ/νίκη).

    Η Αναθέτουσα Αρχή θα δοκιμάσει τα δείγματα και θα αποφανθεί για την καταλληλότητά τους με την απόφαση 

ανάθεσης. Δείγματα που κριθούν ως ακατάλληλα δε γίνονται δεκτά και η προσφορά σε ό,τι αφορά το εν λόγω είδος 

και την αντίστοιχη ομάδα του θα απορρίπτονται.

 10.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

             

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ξεχωριστά (άρθρο 86
του Ν.4412/2016)

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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        Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς,  θα  αποσφραγισθεί  αρχικά  ο υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια θα δοκιμαστούν τα δείγματα. Για όσες

προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  και  ως προς τα δείγματα, όπου

απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών».

Ως  ανάδοχος/οι αναδεικνύεται ο/οι προσφέρων/οντες τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της κάθε ομάδας

ξεχωριστά  .  

                                                 
12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά  ή  μέσω  εταιρίας  ταχυμεταφορών  (courier),  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέλθει  και  θα

πρωτοκολληθεί με δική τους ευθύνη  μέχρι τις 06-07-2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:  00   μ.μ. στο

Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627,, Θεσ/νίκη.

  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές που θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο μετά την

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται. 

  Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα

µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η αποσφράγιση των προσφορών θα

πραγματοποιηθεί  δημόσια  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα,  09-07-2018   στις    09:00  π.μ.   παρουσία  των

συμμετεχόντων, εφόσον το επιθυμούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Για  περαιτέρω  πληροφορίες   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  τηλ.  2313  319-140,  Τμήμα

Προμηθειών - Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ., αρμόδια υπάλληλος: Κ.Κωνσταντινίδου.

Συν/να: 
1 . Πίνακας ομάδων της παρούσας πρόσκλησης
2. Πίνακας οικονομικής προσφοράς (συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς)
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Με εντολή Π.Κ.Μ. Ο Αν.Προϊστάμενος 
της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 Α/Α ΟΜΑΔΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ CPV:39831200-8
 1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 1 LT (με θεϊκό οξύ & καυστική ποτάσα) 14,00 2,02 28,28 35,07

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ  500ML 14,00 1,45 20,30 25,17
3 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ (300 ML) ΣΠΡΕΥ 13,00 1,85 24,05 29,82

ΔΕΙΓΜΑ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4LT  Συμπυκνωμένο 149,00 1,61 239,89 297,46
5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 1.250ML 190,00 1,29 245,10 303,92

ΔΕΙΓΜΑ 6 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΒΑΛΒΙΔΑ 500 ML 200,00 0,81 162,00 200,88
ΔΕΙΓΜΑ 7 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ.4L ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 5-7 SENSITIVE 500,00 2,26 1.130,00 1.401,20

8 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1L ME ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝΟ 75,00 1,45 108,75 134,85

 1.958,37 2.428,38

ΟΜΑΔΑ 2 Α/Α ΟΜΑΔΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ CPV:42914000-6   

ΔΕΙΓΜΑ 1 20,00 112,90 2.258,00 2.799,92

2 ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΤΡΟΧΟΣ  120 lt (4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ)ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 18,00 72,58 1.306,44 1.619,99

3 ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΤΡΟΧΟΣ  240 lt (4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) 8,00 80,65 645,20 800,05

 4.209,64 5.219,95

ΟΜΑΔΑ 3 Α/Α ΟΜΑΔΑ 3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39830000-9   
1 ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5,00 2,20 11,00 13,64

2 34,00 0,81 27,54 34,15

 3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 1,30 m ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 69,00 0,97 66,93 82,99

 4 ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΝΙΚΕΛ H ΞΥΛΙΝΟ ~1,30 m ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 70,00 0,97 67,90 84,20
 5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 13L ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΙΦΤΗ 70,00 2,42 169,40 210,06

ΔΕΙΓΜΑ 6 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (σπογγοπετσετα ΤΥΠΟΥ WETTEX  ) ~14m*32 15,00 4,84 72,60 90,02

7 300,00 0,95 285,00 353,40

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 040*0,50 , 050*0,60 (Τιμή ανά ρολό) 200,00 0,24 48,00 59,52
 9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΥΛΗΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5,00 2,42 12,10 15,00

ΔΕΙΓΜΑ 10 70,00 0,93 65,10 80,72
11 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 70,00 0,20 14,00 17,36
12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΓ.(~ 25*16,5) 10,00 0,73 7,30 9,05

 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙ ΝΗΜΑ 250γρ. 70,00 1,25 87,50 108,50
ΔΕΙΓΜΑ 14 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΣΠΑΣΤΟ με λαστιχο και ΚΟΝΤΑΡΙ 70,00 1,49 104,30 129,33
ΔΕΙΓΜΑ 15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ 350gr 10,00 2,30 23,00 28,52

16 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚ. LATEX -ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΚ.100 ΤΜΧ 10,00 3,39 33,90 42,04

 1.095,57 1.358,51

ΟΜΑΔΑ 4 Α/Α ΟΜΑΔΑ 4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC CPV:34928480-6   

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ INOX ΠΙΓΚΑΛ ΜΕ INOX ΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟ 18,00 1,61 28,98 35,94
ΔΕΙΓΜΑ 2 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ WC ~12L ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ INOX 10,00 12,10 121,00 150,04
ΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΙΓΚΑΛ ME ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ INOX 21,00 3,63 76,23 94,53

4 ΚΑΔΟΣ 30Λ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ 45,00 32,26 1.451,70 1.800,11

 1.677,91 2.080,61

ΟΜΑΔΑ 5 Α/Α ΟΜΑΔΑ 5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ CPV:39831200-8   

ΔΕΙΓΜΑ 1 11.000,00 0,44 4.840,00 6.001,60

2 573,00 8,87 5.082,51 6.302,31

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ  γκοφρέ, (~1ΚΙΛΟ) 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 50,00 2,02 101,00 125,24

ΔΕΙΓΜΑ 4 1.500,00 0,69 1.035,00 1.283,40

 11.058,51 13.712,55

20.000,00 24.800,00

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΙΔΗ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας 
ανάθεση της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Kεντρικών 

Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης και των 
Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν.Θεσ/νίκης για το 2018”

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ-
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

ΜΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 – 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 – 
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (3 ΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ), ~(90-100) ΛΙΤΡΩΝ ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 – 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 – 
ΜΕ ΦΠΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ γενικης χρησης αδιαβροχα M-L-XL 
ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΕΥΓΟΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ (υπερενισχυμένες- βαρέως τύπου) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Τιμή ανά κιλό) ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  (ΙΣΙΑ πολυτελείας τουλάχιστον 4 σειρών τρίχα ~30cm 
μήκος ΒΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 – 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 – 
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 – 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 – 
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 200 ΓΡ.  (Τιμή ανά ρολό) ΓΚΟΦΡΕ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΠΟΛΤΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΚΙΛΟΥ (12 ΤΕΜ. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ) (Τιμή ανά ΣΥΣΚ)100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ- ΜΟΝΟΦΥλΛΟ 22gr 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
~(23*21,50cm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 Φύλλων

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 – 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 – 
ΜΕ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΩΝ ANEY ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1 Α/Α ΟΜΑΔΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ CPV:39831200-8 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:............................................................................................................................

 1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 1 LT (με θεϊκό οξύ & καυστική ποτάσα) 14,00 2,02 28,28 35,07

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ  500ML 14,00 1,45 20,30 25,17

3 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ (300 ML) ΣΠΡΕΥ 13,00 1,85 24,05 29,82

ΔΕΙΓΜΑ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4LT  Συμπυκνωμένο 149,00 1,61 239,89 297,46

5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 1.250ML 190,00 1,29 245,10 303,92

ΔΕΙΓΜΑ 6 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΒΑΛΒΙΔΑ 500 ML 200,00 0,81 162,00 200,88

ΔΕΙΓΜΑ 7 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ.4L ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 5-7 SENSITIVE 500,00 2,26 1.130,00 1.401,20

8 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1L ME ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝΟ 75,00 1,45 108,75 134,85

 1.958,37 2.428,38

ΟΜΑΔΑ 2 Α/Α ΟΜΑΔΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ CPV:42914000-6

ΔΕΙΓΜΑ 1 20,00 112,90 2.258,00 2.799,92

2 18,00 72,58 1.306,44 1.619,99

3 ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΤΡΟΧΟΣ  240 lt (4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) 8,00 80,65 645,20 800,05

 4.209,64 5.219,95

ΟΜΑΔΑ 3 Α/Α ΟΜΑΔΑ 3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39830000-9

1 ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5,00 2,20 11,00 13,64

2 34,00 0,81 27,54 34,15

 3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 1,30 m ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 69,00 0,97 66,93 82,99

 4 ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΝΙΚΕΛ H ΞΥΛΙΝΟ ~1,30 m ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 70,00 0,97 67,90 84,20

 5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 13L ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΙΦΤΗ 70,00 2,42 169,40 210,06

ΔΕΙΓΜΑ 6 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (σπογγοπετσετα ΤΥΠΟΥ WETTEX  ) ~14m*32 15,00 4,84 72,60 90,02

7 300,00 0,95 285,00 353,40

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 040*0,50 , 050*0,60 (Τιμή ανά ρολό) 200,00 0,24 48,00 59,52

 9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΥΛΗΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5,00 2,42 12,10 15,00

ΔΕΙΓΜΑ 10 70,00 0,93 65,10 80,72

11 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 70,00 0,20 14,00 17,36

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΓ.(~ 25*16,5) 10,00 0,73 7,30 9,05

 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙ ΝΗΜΑ 250γρ. 70,00 1,25 87,50 108,50

ΔΕΙΓΜΑ 14 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΣΠΑΣΤΟ με λαστιχο και ΚΟΝΤΑΡΙ 70,00 1,49 104,30 129,33

ΔΕΙΓΜΑ 15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ 350gr 10,00 2,30 23,00 28,52

16 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚ. LATEX -ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΚ.100 ΤΜΧ 10,00 3,39 33,90 42,04

 1.095,57 1.358,51

ΟΜΑΔΑ 4 Α/Α ΟΜΑΔΑ 4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC CPV:34928480-6

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ INOX ΠΙΓΚΑΛ ΜΕ INOX ΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟ 18,00 1,61 28,98 35,94

ΔΕΙΓΜΑ 2 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ WC ~12L ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ INOX 10,00 12,10 121,00 150,04

ΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΙΓΚΑΛ ME ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ INOX 21,00 3,63 76,23 94,53

4 ΚΑΔΟΣ 30Λ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ 45,00 32,26 1.451,70 1.800,11

 1.677,91 2.080,61

ΟΜΑΔΑ 5 Α/Α ΟΜΑΔΑ 5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ CPV:39831200-8

ΔΕΙΓΜΑ 1 11.000,00 0,44 4.840,00 6.001,60

2 573,00 8,87 5.082,51 6.302,31

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ  γκοφρέ, (~1ΚΙΛΟ) 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 50,00 2,02 101,00 125,24

ΔΕΙΓΜΑ 4 1.500,00 0,69 1.035,00 1.283,40

 11.058,51 13.712,55

20.000,00 24.800,00

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 
υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Kεντρικών Υπηρεσιών της 
Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης και των Δ/νσεων 

Εκπαίδευσης στο Ν.Θεσ/νίκης για το 2018”
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

-ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

-ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

– ΜΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 
– ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
1 – ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ 1

                          ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ -Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                             
                            ..................................................................................................................... 
             

ΤΟΠΟΣ.............................................. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...............................

                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                  
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:............................................................................................................................

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (3 ΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ), ~(90-100) ΛΙΤΡΩΝ ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 
ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΤΡΟΧΟΣ  120 lt (4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ)ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 
– ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
2 – ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ 2

                          ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ -Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                             
                            ..................................................................................................................... 

             

                          
ΤΟΠΟΣ....................................................                         

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......................................

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:............................................................................................................................

ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ γενικης χρησης αδιαβροχα M-L-
XL ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΕΥΓΟΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ (υπερενισχυμένες- βαρέως τύπου) ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  (Τιμή ανά κιλό) ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  (ΙΣΙΑ πολυτελείας τουλάχιστον 4 σειρών τρίχα 
~30cm μήκος ΒΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 
– ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
3 – ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ 3

                          ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ -Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                             
                            ..................................................................................................................... 

             

                          
ΤΟΠΟΣ....................................................                         

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......................................

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:............................................................................................................................

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 
– ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
4 – ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ 4

                          ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ -Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                             
                            ..................................................................................................................... 

             

                          
ΤΟΠΟΣ....................................................                         

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......................................

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:............................................................................................................................ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 200 ΓΡ.  (Τιμή ανά ρολό) ΓΚΟΦΡΕ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΚΙΛΟΥ (12 ΤΕΜ. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ) (Τιμή ανά ΣΥΣΚ)100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ- ΜΟΝΟΦΥλΛΟ 22gr 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ~(23*21,50cm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 Φύλλων

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 
– ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 
– ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
5 – ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ 5

                          ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ -Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                             
                            ..................................................................................................................... 

             

                          
ΤΟΠΟΣ....................................................                         

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......................................

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΩΝ ANEY ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
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