ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

Καλλιθέα, 7-4-2021

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

: Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
: 176 02 Καλλιθέα
: Γ. Μακράκης
: 213 2129136
: doiknt@patt.gov.gr

Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς »
Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών
(Δ/νσεις Π.Ε.Ν.Τ.Α., Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, 1ο & 2ο
Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, καθώς και Βαθμολογικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021), συνολικού
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συνέχεια της υπ’
αριθ. 549/2021(ΑΔΑ: ΩΦΣ17Λ7-ΟΑΣ , ΑΔΑΜ:21REQ008300577) Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών
καθαριότητας και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 265834 (ΑΔΑ: ΩΙΠ87Λ7-ΤΒ8 , ΑΔΑΜ:
21REQ008406403 ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.
Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ζητηθέντων ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή σε ευρώ.
Περιγραφή Αντικειμένου:
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δ/νσεις Π.Ε.Ν.Τ.Α., Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, 1ο & 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, καθώς και Βαθμολογικά Κέντρα
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021).
Αναλυτικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
1

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Απολυμαντικό χεριών με αντλία

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρο

266
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2

Σαπούνι χεριών υγρό

Λίτρο

147

3

Απορρυπαντικό γενικού καθαρισμού

Λίτρο

43

4

Χλωρίνη απολυμαντική παχύρευστη

Λίτρο

215

5

Απορρυπαντικό για τουαλέτες (παπί) - 750ml περίπου

Τεμάχιο

302

Τεμάχιο

17

6

Υδροχλωρικό οξύ (Aqua Forte) 450ml περίπου

7

Καθαριστικό τζαμιών 750ml περίπου

Τεμάχιο

9

8

Απολυμαντικό/ καθαριστικό σπρέι με βακτηριοκτόνο,
μυκητοκτόνο δράση και δυνατότητα εξουδετέρωσης ιών
750ml περίπου

Τεμάχιο

266

9

Αποσμητικό χώρου 300ml περίπου

Τεμάχιο

2

10

Γάντια latex μιας χρήσεως μέγεθος medium

11

Γάντια latex μιας χρήσεως μέγεθος large

12

Γάντια πλαστικά καθαρισμού μέγεθος medium

Τεμάχιο

19

13

Γάντια πλαστικά καθαρισμού μέγεθος large

Τεμάχιο

26

14

Πανάκια καθαρισμού γραφείων 25x30 cm περίπου με
μικροίνες

Τεμάχιο

73

15

Πανάκια ξεσκονίσματος με λαβή

Τεμάχιο

47

16

Ανταλλακτικά για πανάκια ξεσκονίσματος με λαβή

Τεμάχιο

81

17

Χαρτί υγείας απλό 200 gr περίπου

Σακούλα (24 τεμάχια )

211

18

Χειροπετσέτες

Κιβώτιο [20 πακέτα (
200-220 τμχ / κιβώτιο]

108

19

Χαρτί κουζίνας ( Ρολό 1 kg )

Τεμάχιο ( Ρολό 1 kg )

295

20

Υγρό πιάτων

Λίτρο

72

21

Σπογγοπετσέτα ( τύπου βετέξ ) 25x30 cm περίπου

Τεμάχιο

31

22

Μωρομάντηλα

Τεμάχιο

2

23

Βαμβάκι

Τεμάχιο

45

24

Αλκοολούχος Λοσιόν 95° 250ml περίπου

Τεμάχιο

7

25

Μπλε οινόπνευμα

Τεμάχιο

6

26

Καθαρό οινόπνευμα 95° 245ml περίπου

Τεμάχιο

224

27

Σκούπες με κοντάρι κανονικές πλαστικό

Τεμάχιο

11

28

Σκούπες με κοντάρι σκληρές εξωτερικού χώρου

Τεμάχιο

4

Κουτί ( των 100
τεμαχίων )
Κουτί ( των 100
τεμαχίων )

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 606d5539da5ff52cd94c2143 στις 07/04/21 10:22

208
147

29

Πλαστικό φαράσι με κοντάρι

Τεμάχιο

9

30

Σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου με κοντάρι πλαστικό

Τεμάχιο

9

Τεμάχιο

3

Τεμάχιο

9

Κιλό (περίπου 9-10
σακούλες/κιλό )

80

Ρολό (20 τμχ )

299

31
32
33
34

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικού τύπου με κοντάρι
πλαστικό
Κουβάς οικιακός για σφουγγάρισμα με τον στίφτη 14 lt
περίπου
Σακούλες απορριμμάτων μαύρες χονδρές 80x110 cm
περίπου
Σακούλες απορριμμάτων μικρές για καλάθια γραφείου
45x55 (ρολό 20 τμχ )

35

Σακούλες απορριμμάτων 80x110 cm

Ρολό ( 10 τμχ )

207

36

Σακούλες απορριμμάτων 52x75 cm

Ρολό ( 10 τμχ )

10

37

Εντομοκτόνο Spray για κατσαρίδες & μυρμήγκια 400ml
περίπου

Τεμάχιο

41

38

Εντομοκτόνο Spray για κουνούπια

Τεμάχιο

41

39

Βενζίνη εξάνιο 450 ml

Τεμάχιο

18

40

Καλαθάκι απορριμμάτων γραφείου (ανοικτό / πλαστικό )

Τεμάχιο

65

41

Μάσκες μπλε με κορδονάκι μιας χρήσης ( 3ply )

Κουτί ( 50 τεμαχίων )

210







Τα υλικά πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να τηρούν τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις, καθώς και να αναγράφονται στο
εξωτερικό της συσκευασίας, τα χαρακτηριστικά και η χώρα προέλευσης.
Τα πλαστικά είδη θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να είναι φιλικά
προς το περιβάλλον.
Τα χαρτικά είδη να είναι άριστης ποιότητας από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
Οι σακούλες απορριμμάτων να είναι άριστης ποιότητας και ανθεκτικές και σύμφωνα με το άρθρο
5 παρ. 2 του ν. 4736/2020 δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένες από οξοδιασπώμενη πλαστική
ύλη ή εξολοκλήρου από πλαστική ύλη.
Τα απορρυπαντικά προϊόντα να είναι άριστης ποιότητας, να αναγράφονται στο εξωτερικό της
συσκευασίας, η σύνθεση, οι οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης, να υπάρχει αριθμός ειδικής
άδειας της αρμόδιας αρχής και αριθμός καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (βάσει
του υπ’ αρ. πρωτ. 30/004/000/2368/15-06-2016 εγγράφου του Γενικού Χημείου του Κράτους).

Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της παρούσας πρόσκλησης θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του
αναδόχου και της Περιφέρειας Αττικής. Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και έως την
παράδοση του συνόλου της προμήθειας με μέγιστο χρονικό διάστημα τους τρεις (3) μήνες.
Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί άπαξ ή τμηματικά, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις
κάτωθι ταχυδρομικές διευθύνσεις εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Για τα υλικά που
αφορούν τα βαθμολογικά Κέντρα η παράδοσή τους θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των Πανελληνίων
Εξετάσεων και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δ/Αθήνας, στην οποία θα
προσδιορίζονται ακριβώς τα σημεία παράδοσης.
Οι Ταχυδρομικές Διευθύνσεις των υπηρεσιών όπου θα παραδοθούν τα υλικά είναι οι κάτωθι:
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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών
Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις),
176 02, Καλλιθέα, κτίριο 210Α (1ος όροφος)
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις),
176 02, Καλλιθέα, κτίριο 220Α
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις),
176 02, Καλλιθέα, κτίριο 220Α
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Λεωφόρος Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιμος (3ος όροφος)
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις),
176 02, Καλλιθέα, κτίριο 240Α
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Λεωφόρος Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιμος (1ος όροφος )
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Λεωφόρος Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55 Άλιμος (3ος όροφος )
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Θεομήτορος 59, 174 55, Άλιμος
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας
Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν. Σμύρνη
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας
Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν. Σμύρνη
1ο & 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας
Λεωφόρος Συγγρού 165, 171 21, Ν. Σμύρνη
Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021
(Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, σε τόπο και χρόνο που θα υποδείξουν
στον Ανάδοχο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας)

Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση μεταφοράς και
παράδοσης των υλικών και θα ενημερωθεί εγγράφως και εγκαίρως για τη νέα τοποθεσία παράδοσης των
υλικών. Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών η δαπάνη για τη μεταφορά και διάθεση των υλικών
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο και καμία επιπλέον απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν μπορεί
να έχει από την Περιφέρεια Αττικής.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής υλικών,
εργασιών και παροχής υπηρεσιών με την σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής υλικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες
κυρώσεις των άρθρων 200επ. του Ν 4412/2016.
Το πρωτότυπα τιμολόγια και Δελτία Αποστολής θα υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.
και σε κάθε Δ/νση θα δοθούν αντίγραφά τους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και μετά από την έκδοση του
χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο
των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων
του αναδόχου από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των αρμόδιων επιτροπών παραλαβής (πρωτότυπα)
- Τιμολόγιο του προμηθευτή ( πρωτότυπο ).
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την πληρωμή)
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων.
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Κατά την εξόφληση της δαπάνης παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος εισοδήματος, ο
οποίος αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 123101 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί εις τριπλούν (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), σύμφωνα με
τον πίνακα του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ της παρούσας πρόσκλησης, συμπληρωμένο για το σύνολο
των ειδών που αναφέρονται σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, στη Διεύθυνση Οικονομικών της
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας –
Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Τρίτη 13-4-2021 και ώρα 11:00 π.μ.,
συνοδευόμενη από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά :
-

-

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
στις απαιτήσεις της παρούσας.
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι : α) έλαβε γνώση
και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή και
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του/ων προϊόντος/ων κριθεί ως ακατάλληλη με
δικό του προσωπικό , μέσα και δαπάνες.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες
πριν την υποβολή τους.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα , ανάλογα με την νομική του μορφή ( π.χ.
κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό
δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Οποιοδήποτε
νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που δεσμεύουν την εταιρεία με την
υπογραφή τους . Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 30
εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA
NTIMTSA
Ημερομηνία: 2021.04.07 10:53:23 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαρία Μαστραντωνάκη
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δ/νσεις Π.Ε.Ν.Τ.Α., Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, 1ο & 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, καθώς και Βαθμολογικά Κέντρα
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021)
Του οικονομικού φορέα ……………………………………………….…………………………..….
με έδρα …………………………………., οδός ………….………….…………… αριθμ. ……...…..
Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ. ……………………..……, ΔΟΥ ……………………..…………….....
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………….………………………………………
φαξ ………….…………..... Email ………………………………………..………..…………………

Α/Α

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚH
ΠΟΣΟΤΗΤA

1

Απολυμαντικό χεριών με αντλία

Λίτρο

266

2

Σαπούνι χεριών υγρό

Λίτρο

147

3

Απορρυπαντικό γενικού καθαρισμού

Λίτρο

43

4

Χλωρίνη απολυμαντική Παχύρευστη

Λίτρο

215

Τεμάχιο

302

Τεμάχιο

17

Τεμάχιο

9

Τεμάχιο

266

Τεμάχιο

2

Κουτί (100 τεμ.)

208

Κουτί (100 τεμ.)

147

Τεμάχιο

19

Τεμάχιο

26

Τεμάχιο

73

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Απορρυπαντικό για τουαλέτες (παπί)
- 750ml περίπου
Υδροχλωρικό οξύ (Aqua Forte ) 450
ml περίπου
Καθαριστικό τζαμιών 750 ml
περίπου
Απολυμαντικό / καθαριστικό σπρέι
με βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο
δράση και δυνατότητα
εξουδετέρωσης ιών 750 ml περίπου
Αποσμητικό χώρου 300 ml περίπου
Γάντια latex μιας χρήσης μέγεθος
medium
Γάντια latex μιας χρήσης μέγεθος
large
Γάντια πλαστικά καθαρισμού
μέγεθος medium
Γάντια πλαστικά καθαρισμού
μέγεθος large
Πανάκια καθαρισμού γραφείων
25x30 cm περίπου με μικροίνες

15

Πανάκια ξεσκονίσματος με λαβή

Τεμάχιο

47

16

Ανταλλακτικά για πανάκια
ξεσκονίσματος με λαβή

Τεμάχιο

81

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σακούλα ( 24
τεμ. )
Κιβώτιο [ 20
πακέτα ( 200220 τεμ. /
κιβώτιο ]
Τεμάχιο ( Ρολό
1kg )

17

Χαρτί υγείας απλό 200 gr περίπου

18

Χειροπετσέτες

19

Χαρτί Κουζίνας

20

Υγρό πιάτων

Τεμάχιο

72

21

Σπογγοπετσέτα ( τύπου βετέξ )
25x30 cm περίπου

Τεμάχιο

31

22

Μωρομάντηλα

Τεμάχιο (Ρολό
1kg)

2

23

Βαμβάκι

Τεμάχιο

45

24

Αλκοολούχος Λοσιόν 95° 250 ml
περίπου

Τεμάχιο

7

25

Μπλε οινόπνευμα

Τεμάχιο

6

Τεμάχιο

224

Τεμάχιο

11

Τεμάχιο

4

Τεμάχιο

9

Τεμάχιο

9

Τεμάχιο

3

Τεμάχιο

9

26
27
28
29
30
31
32

Καθαρό οινόπνευμα 95° 245 ml
περίπου
Σκούπες με κοντάρι κανονικές
πλαστικό
Σκούπες με κοντάρι σκληρές
εξωτερικού χώρου
Πλαστικό φαράσι με κοντάρι
Σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου με
κοντάρι πλαστικό
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικού
τύπου με κοντάρι πλαστικό
Κουβάς οικιακός για σφουγγάρισμα
με τον στίφτη 14 lt περίπου

Κιλό ( περίπου
9-10 σακούλες /
κιλό )
Ρολό ( 20 τεμ. /
ρολό )
Ρολό ( 10 τεμ. /
ρολό )
Ρολό ( 10 τεμ. /
ρολό )

211

108

295

33

Σακούλες απορριμμάτων μαύρες
χοντρές 80x110 cm περίπου

34

Σακούλες απορριμμάτων μικρές για
καλάθια γραφείου 45x55

35

Σακούλες απορριμμάτων 80x110 cm

36

Σακούλες απορριμμάτων 52x75 cm

37

Εντομοκτόνο Spray για κατσαρίδες
και μυρμήγκια 400 ml περίπου

Τεμάχιο

41

38

Εντομοκτόνο Spray για κουνούπια

Τεμάχιο

41

39

Βενζίνη εξάνιο 450 ml

Τεμάχιο

18

Τεμάχιο

65

Κουτί 50
τεμαχίων

210

40
41

Καλαθάκι απορριμμάτων γραφείου (
ανοικτό / πλαστικό )
Μάσκες μπλε με κορδονάκια μιας
χρήσης ( 3ply )

80
299
207
10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς & ολογράφως)
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Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς & ολογράφως)

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 60 (εξήντα) ημέρες, καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη
που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους ζητούμενους όρους .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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