
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 11-04-2017
Ως  προς  τον  προϋπολογισμό  από
8.000,00 € σε 7.500,00€ και 
αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων 

                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη  11 Απριλίου  2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.143403(1086)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
YΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Κώδικας : 60100
Πληροφορίες : Αργύρη Αλίκη 
Τηλέφωνο : 2351 351 238-245
Fax : 2351 351 241
email : a.argiri@pieria.pkm.gov.gr  

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της   προμήθειας υλικών καθαριότητας για την

κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν.

Πιερίας, έτους 2017.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και

Υπηρεσιών»  και  ιδίως  τα  άρθρα  233,  235,  328  του  βιβλίου  ΙΙ  «Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθη-

κε με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11)  Ν.4013/2011  “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)

9. Την  ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
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10.Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

11.Το  π.δ. 161/2000 “Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος,

που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 145 Α')

12.Την  αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ  3129/Β/2014)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας  “Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017)  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στον  Προϊστάμενο  της

Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

14.Την αρ. Απόφασης 252 /05-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2017”

15.Το  αριθμ.οικ.  33602(173)/31-01-2017  (ΑΔΑΜ:17REQ005747174)  πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος

Προμηθειών της Yπ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας.

16.Την  αριθμ.421/2017  (Πρακτικό  09ο/21-03-2017)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.

(Α.Δ.Α.:6ΒΤ87ΛΛ-5ΞΘ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φ.721 και του

Κ.Α.Ε. 1231.01 προϋπολογισμού 2017 της Π.Ε. Πιερίας, που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

17.Την  αριθμ.προωτ.136753(1043)/06-04-2017 απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   (Α/Α  1186  &

ΑΔΑ:7Φ8Χ7ΛΛ-Λ9Ι  )  ποσού 8.000,00 €, η  οποία καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών

Πληρωμής της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

εξόδων του οικ. έτους 2017 με α/α 1168 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 1231.01 οικονομικού έτους 2017

(ΑΔΑΜ: 17REQ006035148)

18. Την  αναγκαιότητα  της  εν  λόγω  ανάθεσης  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  εύρυθμη  λειτουργία  των

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Νομό.  

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονομικών

προσφορών, της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Πιερίας  και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν. Πιερίας, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότε-

ρη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ - ΥΠΟ-

ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται  στο ποσό των 7.500,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ,  ο οποίος θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Πιερίας και συγκεκρι -

μένα : Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 1231.01  

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί  η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο

των  ειδών του συνημμένου πίνακα.
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Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα υπό προμήθεια υλικά καθαριότητας, καθώς και οι ποσότητές τους, περιγράφονται στον συνημμένο  ΠΙΝΑ-

ΚΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

 που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και  λειτουργούν

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για  τις  ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή  προσφορά,  πρέπει  να  ισχύουν τα  οριζόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση  των ενώσεων δεν απαιτείται να  έχουν  περιβληθεί συγκεκριμένη νοµική μορφή για  την

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει

την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο

μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα

µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο

για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

    Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την  ανάθεση

της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν.4412/2016.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική απόφαση  (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου), από την οποία

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική

οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ

147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση προσκόμισης της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης αφορά όλα τα πρόσωπα

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό .

     Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

τους διαχειριστές, και  IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3

17PROC006055650 2017-04-11

ΑΔΑ: 7ΘΔ97ΛΛ-ΩΧΝ



2)  Ότι  δεν  τελούν σε πτώχευση και  ότι  δεν τελούν σε  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού

συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.

3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη

της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

4) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του

ανωτέρω νόμου) 

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

6) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

Β.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία  να δηλώνεται ότι τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χημικά προϊόντα  θα

έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας (από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου πίνακα,

όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή μονάδας μέτρησης χωρίς ΦΠΑ 

Οι  συμμετέχοντες  στη διαδικασία υποχρεούνται  να  υποβάλλουν προσφορά για  το  σύνολο  των ειδών του

ΠΙΝΑΚΑ και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων ειδών.

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :

α) η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος 

και στο τέλος του πίνακα ,

α) η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (η τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών) και

β) η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νομική  επιβάρυνση,  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά

του.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των υπηρεσιών

της Π.Ε. Πιερίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν. Πιερίας, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία, του Τμήματος Προμηθειών της  Υπ/νσης  Οικονομικού-Ανθρωπί-

νων Πόρων  της Π.Ε. Πιερίας.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 24/04/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα

9.00 π.μ

Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  που θα περιέχουν τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  την οικονομική προσφορά

υποβάλλονται :

α)  είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της

Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.

Πιερίας

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Οι  υποβληθείσες  προσφορές  θα  ανοιχτούν  στο  γραφείο  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 09:30 π.μ. 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων 

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών

των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν. Πιερίας, έτους

2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246-245-

238 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας

Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

2) Υπ/νση Τεχνικών Έργων

3) Υπ/νση Οικονομικού-Ανθρώπινων Πόρων
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης χωρίς ΦΠΑ

1 ΒΙΤΕΧ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 14Μ ΤΕΜΑΧΙΟ 14  

2 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ΚΗΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 45  

3 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ (100τεμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 35  

4 ΚΑΛΑΘΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ 5lt ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

5 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4lt. ΤΕΜΑΧΙΟ 60  

6
ΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓ-

ΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 400γρ.
ΤΕΜΑΧΙΟ 50  

7 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ microfiber ΤΕΜΑΧΙΟ 100  

8 ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

9 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5  

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 70Χ90 ΜΑΥΡΕΣ ΚΙΛΟ 250  

11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90Χ110 ΜΑΥΡΕΣ ΚΙΛΟ 250  

12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
(20 τεμαχίων)

ΤΕΜΑΧΙΟ 400  

13 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΦΑΡΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

14
ΣΤΙΦΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-
ΣΤΡΑΣ    (Ή ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ ΜΕΓΑΛΗΣ

ΑΝΤΟΧΗΣ )
ΤΕΜΑΧΙΟ 2  

15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20  

16
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗ-

ΣΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ)
ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

  17 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

ΧΡΗΣΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

18 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ (4lt) ΤΕΜΑΧΙΟ 27  

19
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗ-

ΣΗΣ4lt
ΤΕΜΑΧΙΟ 200  

20 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 450 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 24  

21 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8  

22 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3ΦΥΛΛΟ 700γρ. Χ 6τεμαχια ΔΕΜΑ 125  

23
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΕΡΦΟΡΕ)

450γρ. Χ 12τεμαχια
ΔΕΜΑ 144  

24 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4lt. ΤΕΜΑΧΙΟ 100  

25 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 4lt. ΤΕΜΑΧΙΟ 8  

26 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ FAIRY ΤΕΜΑΧΙΟ 3  

27 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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