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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2021.
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ 143/28-6-2014 τ. Α΄) « Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις » όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » (Α΄ 145).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016 τ. Α΄) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 (Φ.Ε.Κ 860/7-12-1984 τ. Β΄) απόφασης
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής
Μερίμνης » όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄) « Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας
και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών εν τη
Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας » όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ « Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης » του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ 228/2-11-2011 τ. Α΄) « Ανασυγκρότηση Φορέων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις ».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (Φ.Ε.Κ 16/23-1-2013 τ. Α΄) « Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/13-7-2010 τ. Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις ».
10. Την υπ’ αριθ. Δ1/46002/15195/19-12-2019 (ΦΕΚ 1103/27-12-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ορισμός μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ».
11. Την υπ’ αριθ. Β1/772/22-04-2020 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου « Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και
την εκτέλεση εργασιών, β) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, γ) παραλαβής υπηρεσιών
και δ) αξιολόγησης ενστάσεων ».
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13. Την υπ’ αριθ. Δ/2377/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΠΟ469ΗΜΦ-Σ3Ω και ΑΔΑΜ: 20REQ007740908
2020-11-30) απόφασή του « Ανάληψη υποχρέωσης ΚΑΕ 1381 ».
14. Το υπ’ αριθ. Δ/2376/30-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007740755 2020-11-30) πρωτογενές αίτημα
υπαλλήλου του Τμήματος Διαχείρισης του Κέντρου με θέμα « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2021 ».
15. Tην ανάγκη τμηματικών προμηθειών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά
το έτος 2021.
Προσκαλούμε
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες τεχνικές και οικονομικές προσφορές στα
γραφεία του Κέντρου, Μ. Αλεξάνδρου 86 και Σαγγαρίου 1, ΤΚ 531 00, Φλώρινα, έως 15-12-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τμηματικές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών
(8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00)
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021 με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
(συνημμένος) για το σύνολο των ειδών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381 « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » του
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021 του Κέντρου.
1. Οι διαδικασίες και οι όροι διενέργειας της ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα
λεπτών (8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων
(10.400,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021 καθορίζονται
ως εξής:
Άρθρο 1
Κανόνες δημοσιότητας
1. Δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ημερήσια τοπική
εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ».
2. Ανάρτηση περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Κέντρου
www.kkppdm.gr.
3. Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου.
4. Ανάρτηση περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον πίνακα ανακοινώσεων
του Επιμελητηρίου Φλώρινας.
5. Ανάρτηση περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου Φλώρινας.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού
1. Δικαίωμα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης
προμήθειας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια).
2. Λόγοι αποκλεισμού.
Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία για την ανάθεση βάσει του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 εφόσον:
α) υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για
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κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,
γ) οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υποκατάστημα ή κατάστημα δραστηριοποίησης τους στo
Δήμο Φλώρινας η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας, για την ανταπόκριση
της εύρυθμης καθημερινής τροφοδοσίας του Κέντρου.
δ) για λόγους που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα, όπως:
αα. αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) ή
διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή επίδειξη σοβαρής πλημμέλειας.
ββ. τέλεση υπό πτώχευση ή υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαγωγή σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
γγ. σύναψη συμφωνιών με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιρροής με αθέμιτο τρόπο
της διαδικασίας.
δδ. εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία για την ανάθεση υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους
να υποβάλλουν:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
α) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), όπου θα προσδιορίζεται με σαφήνεια η
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και του ΦΠΑ σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του
Παραρτήματος Β, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή
ή τα ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.
β) Τεχνική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με
την τεχνική προσφορά του Παραρτήματος Α, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
γ)Την εκτύπωση στοιχείων της επιχείρησης από εικόνα του TAXISNET όπου θα φαίνεται η έδρα
δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα (π.χ ΦΕΚ
σύστασης, ΦΕΚ εκπροσώπησης (απόφαση ΓΣ και πρακτικό ΔΣ), ακριβές αντίγραφο του
κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, αποδεικτικά
καταχώρησης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία κ.α.).
ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία:
αα. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ββ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Η υποχρέωση αφορά:
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i. Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
ii. Τους ομόρρυθμους εταίρους στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
iii. Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.),
iv. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών,
v. Κάθε μέλος στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών-κοινοπραξίας και
vi. Τους νόμιμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία:
αα. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ββ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
i. Οι οικονομικοί φορείς δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
ii. Οι οικονομικοί φορείς είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού και μη προσωπικού, τόσο κύριας όσο και
επικουρικής,
iii. Οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
iv. Οι οικονομικοί φορείς δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη κοινή
υπουργική απόφαση,
v. Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών
του Δημοσίου,
vi. Οι οικονομικοί φορείς δεν υπόκεινται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
vii. Οι οικονομικοί φορείς είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
viii. Οι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο καθώς και το ειδικό
επάγγελμά τους.
Υπόχρεοι της υπεύθυνης δήλωσης είναι κατά περίπτωση:
i. Οι ομόρρυθμοι εταίροι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.,
ii. Οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,
iii. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε,
iv. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς,
v. Κάθε μέλος για την ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία.
vi. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία:
αα. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ββ. Να δηλώνεται ότι:
i. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης και ότι δεν έχουν
προβεί σε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν με στόχο την στρέβλωση
του ανταγωνισμού,
ii. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε περίπτωση κατακύρωσης,
iii. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από το Κέντρο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
iv. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
v. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχουν λάβει
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών και
vi. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Κέντρου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσης απευθείας ανάθεσης.
Υπόχρεοι της υπεύθυνης δήλωσης είναι κατά περίπτωση:
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i. Οι ομόρρυθμοι εταίροι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.,
ii. Οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,
iii. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε,
iv. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς,
v. Κάθε μέλος για την ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία.
vi. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
η. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
2. Οι αλλοδαποί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80
του Ν. 4412/2016.
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
4. Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από
το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
Β. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από την διαδικασία για την ανάθεση.
Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές-Ποσότητες
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού είναι οι εξής:
ΕΝΠΟΔΕΙΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΣΟ- ΚΤΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΑ ΜΕΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΡΗΣΗΣ ΤΗΤΙΜΗ
Φ.Π.Α
ΤΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
1
Αλουμινόχαρτο
Αλουμινόχαρτο επαγγελμα100 μτρ.
τικό 100 μτρ.
Τεμάχιο
10
6,00
60,00
2
Aντηλιακό +30
Κρέμα προστασίας από τον
σε συσκευασία
ήλιο με δείκτη άνω του 30
25
12,00
300,00
200 ml
σε συσκευασία 200 ml
Τεμάχιο
3
Aπλώστρα.
Απλώστρα πτυσσόμενη 3πλή
1,8 μτρ δαπέδου.
Τεμάχιο
2
10,00
20,00
4
Aπιονισμένο νερό Aπιονισμένο νερό για
ατμοσίδερο 4 λτρ.
Τεμάχιο
10
1,50
15,00
5
Απολυμαντικό
Αντισηπτικό χεριών, σε
χεριών με αντλία
συσκευασία 0,35 λτρ.
σε συσ/σία 0,35
50
5,00
250,00
λτρ.
Τεμάχιο
6
Απολυμαντικό
Απολυμαντικό αντιμικροβιααντιμικροβιακό
κό σπρέι χωρίς χλώριο τύπου
σπρέι 500 ml.
detol 500 ml.
Τεμάχιο
20
3,50
70,00
7
Απορρυπαντικό
Απορρυπαντικό για επαγγελρούχων σε συματικό πλυντήριο ρούχων σε
σκευασία σάκου
σκόνη των 15 χλμ για όλους
τους τύπους των ρύπων, μη
τοξικό και ακίνδυνο για το
αναπνευστικό, το δέρμα και
τα μάτια, να μην περιέχει
κολλώδεις ουσίες και να μην
αφήνει κατάλοιπα.
Σάκος
12
22,00
264,00
8
Απορρυπαντικό
Απορρυπαντικό για επαγγελπιάτων σε
ματικό πλυντήριο πιάτων και
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συσκευασία 4 λτρ.

9

Αραχνόσκουπες.

10

Αποφρακτική
σκόνη σε
συσκευασία 60
γρμ.

11

12

13

14

Αφρόλουτρα
σε συσκευασία
0,75 λτρ.
Βαμβάκι
σε συσκευασία 70
γρμ.
Γάντια κουζίνας
πλαστικά Νο 7,58, 8,5-9.
Γάντια latex μίας
χρήσης σε
συσκευασία 100
τεμ/κυτίο.

15

Γουνάκια.

16

Γουνάκια.

17

Δοχεία
απορριμμάτων για
τουαλέτα με
πεντάλ.
Δοχεία
απορριμμάτων.

18

19

20

21
22
23

Εντομοκτόνα
σπρέϊ σε
συσκευασία 0,3
λτρ.
Εντομοαπωθητικά
σπρέϊ σε
συσκευασία 0,1
λτρ.
Καλαθάκια
απορριμμάτων.
Καλάθια για
άπλυτα ρούχα.
Κατσαριδοκτόνο
Σπρέϊ, σε συσκευασία 0,3 λτρ.

ποτηριών, σε υγρή μορφή, σε
συσκευασία 4 λτρ, να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες, να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως.
Αραχνόσκουπες τύπου μανιτάρι και οβάλ με πτυσσόμενο
κοντάρι.
Αποφρακτική σκόνη σε φακελάκι για καθαρισμό αποχετεύσεων και σιφονιών σε συσκευασία 60 γρμ (τύπουtyboflo).
Αφρόλουτρα μπάνιου σε συσκευασία 0,75 λτρ.

Τεμάχιο

10

11,00

110,00

Τεμάχιο

3

3,50

10,50

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

60

4,20

252,00

Τεμάχιο

10

1,00

10,00

Ζεύγος

30

1,30

39,00

Κυτίο

45

4,50

202,50

Τεμάχιο

2

6,80

13,60

Τεμάχιο

2

7,80

15,60

Τεμάχιο

2

6,50

13,00

Τεμάχιο

2

11,20

22,40

Τεμάχιο

8

2,30

18,40

Τεμάχιο

25

7,40

185,00

Τεμάχιο

7

1,45

10,15

Τεμάχιο

2

11,70

23,40

Τεμάχιο

10

2,70

27,00

Βαμβάκι οικιακής χρήσης,
σε συσκευασία 70 γρμ.
Γάντια καθαριστών πλαστικά
No 7,5-8, 8,5-9.
Γάντια latex μίας χρήσης για
την προστασία από χημικές
ουσίες ή μικροοργανισμούς
σε συσκευασία 100 τεμ/κυτίο.
Γουνάκια 35 εκ με βάση
πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
Γουνάκια 45 εκ με βάση
πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
Δοχεία για τουαλέτα με πεντάλ, πλαστικά 10 λτρ.

Δοχεία απορριμμάτων
κουζίνας, με πεντάλ ,35 λτρ
περίπου.
Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα,
σε συσκευασία 0,3 λτρ.

Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα,
σε συσκευασία 0,1 λτρ.

Καλαθάκια αχρήστων
γραφείου πλαστικά.
Καλάθια πλαστικά για άπλυτα ρούχα τύπoυ 55 λτρ.
Αεροζόλ σπρέι κατσαριδοκτόνο, σε συσκευασία 0,3
λτρ.
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24
25

26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

38

39
40
41

42

43

Κρεμάστρες
ρούχων
Καρότσια σφουγγαρίσματος τροχήλατα κομπλέ.
Κοντάρια για
σκούπα και
σφουγγαρίστρα.
Κουβάδες για
τροχήλατο
καρότσι.
Κουβάδες
Κουβάδες σφουγγαρίσματος με
στίφτη
Κουρτίνες
μπάνιου
Κουτάλια
πλαστικά σε
συσκευασία 100
τεμ.
Λαδόκολλα
8 μτρ.
Λιποκαθαριστής
σε συσκευασία
0,475 λτρ.
Μαλακτικό
ρούχων σε
συσκευασία 3 λτρ.
Μεμβράνη
διαστάσεων 30
μτρΧ250 μτρ.
Νυχοκόπτες.
Ξεσκονόπανα
τύπου micro fibra.
Οδοντόκρεμες,
σε συσκευασία
0,075 λτρ.
Οδοντόβουρτσες.
Οδοντογλυφίδες.
Οινόπνευμα φωτιστικό σε συσκευασία 0,25 λτρ.
Οινόπνευμα λευκό
σε συσκευασία
0,43 λτρ.
Παγοσακούλες.

Κρεμάστρες περιστρεφόμενες πλαστικές.
Καρότσια σφουγγαρίσματος
τροχήλατα κομπλέ με λαβή
στριφτή, κοντάρι αλουμινίου
σφουγγαρίστρα.
Κοντάρια σκούπας και
σφουγγαρίστρας αλουμινίου,
βιδωτά.
Κουβάδες για τροχήλατο
καρότσι 25 λτρ.
Κουβάδες πλαστικοί
διαφόρων μεγεθών.
Κουβάδες σφουγγαρίσματος
με στίφτη
Κουρτίνες μπάνιου
πλαστικές, διαστάσεων
1,80μτρΧ1,80μτρ
Κουτάλια φαγητού πλαστικά
μίας χρήσης, σε συσκευασία
1Χ100 τεμ.
Αντικολλητικό χαρτί σε
ρολά των 8 μτρ.
Υγρό καθαρισμού καμένων
λιπών και λαδιών, σε συσκευασία 0,475 λτρ. Με ψεκαστήρα.
Συμπυκνωμένο υγρό, να μαλακώνει ,να αρωματίζει και
υποαλλεργικό για τα ρούχα,
σε συσκευασία 3 λτρ.
Πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 30 εκΧ250 μτρ για διατήρηση τροφίμων με κουτί.
Νυχοκόπτες μεγάλου μεγέθους.
Πετσετάκια τύπου vettex,
απορροφητικά, διαστάσεων
30Χ30 εκ με micro fibra.
Οδοντόκρεμες, σε συσκευασία 0,075 λτρ.
Οδοντόβουρτσες.
Οδοντογλυφίδες, 1.000 τεμ.
Οινόπνευμα, σε συσκευασία
0,25 λτρ.

Τεμάχιο

30

0,50

15,00

Τεμάχιο

1

70,00

70,00

Τεμάχιο

12

2,40

28,80

Τεμάχιο

2

9,00

18,00

Τεμάχιο

3

4,50

13,50

Τεμάχιο

5

4,00

20,00

Τεμάχιο

10

2,50

25,00

Πακέτο

5

2,00

10,00

Τεμάχιο

10

1,20

12,00

Τεμάχιο

5

2,50

12,50

Τεμάχιο

50

3,20

160,00

Τεμάχιο

6

6,20

37,20

Τεμάχιο

5

1,10

5,50

Τεμάχιο

20

1,10

22,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Πακέτο

150
150
5

1,80
1,20
0,91

270,00
180,00
4,55

Τεμάχιο

5

2,07

10,35

Τεμάχιο

5

1,86

9,30

Οινόπνευμα, σε συσκευασία
0,43 λτρ.
Σακούλες για παγάκια, συ-
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44

45

46

Πάνες ακράτειας
σε συσκευασία 14
τεμ.
Πετσετάκια τύπου
vettex, διαστάσεων 27Χ21 εκ.

47

Πιάτα πλαστικά
σε συσκευασία 20
τεμ.
Παρκετέζες.

48

Παρκετέζες.

49

Πιγκάλ τουαλέτας
κλειστό.

50

Πιρούνια
πλαστικά σε
συσκευασία 100
τεμ.
Ποτήρια πλαστικά
μίας χρήσης.

51

52

53

54

55

56

Ποδόμακτρα
διαστάσεων
60Χ90 εκ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων
σε ρολό 10 τεμ, με
κορδόνι, διαστάσεων 70Χ1,00 μτρ.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων σε ρολό 10
τεμ, με κορδόνι
διαστάσεων
52Χ75 εκ. σε συσκευασία 10 τεμ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
διαφανείς σε ρολό
50 τεμ, διαστάσεων 48Χ50 εκ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
αδιαφανείς, σε

σκευασία 240 τεμ, με αυτόματο κλείσιμο.
Πάνες ακράτειας small &
xsmall σε συσκευασία 14
τεμ.
Πετσετάκια απορροφητικά
τύπου vettex για καθαρισμό
επιφανειών, διαστάσεων
27Χ21 εκ
Πιάτα φαγητού πλαστικά μίας χρήσης 1Χ20 τεμ, διάμετρος 22 εκ.
Παρκετέζες 60 εκ κόκκινες
επαγγελματικές κομπλέ με
κοντάρι αλουμινίου.
Παρκετέζες 80 εκ κόκκινες
επαγγελματικές κομπλέ με
κοντάρι αλουμινίου.
Βουρτσάκια καθαρισμού λεκανών πιγκάλ τουαλέτας,
κλειστά. πλαστικά.
Πιρούνια φαγητού πλαστικά
μίας χρήσης, σε συσκευασία
1Χ100 τεμ.
Ποτήρια νερού πλαστικά
μίας χρήσης 250 ml των 50
τεμ.
Ποδόμακτρα διαστάσεων
60Χ90 εκ.
Σακούλες αποκομιδής κοινού-οικιακού τύπου απορριμμάτων, μαύρες και πράσινες αδιαφανείς, διαστάσεων
70Χ1,00 μτρ, 10 τεμαχίων,
σε συσκευασία 10 τεμ.
Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 52Χ75 εκ, με
κορδόνι, σε συσκευασία 10
τεμαχίων.

Πακέτο

10

0,98

9,80

Τεμάχιο

20

11,65

233,00

Τεμάχιο

60

1,10

66,00

Πακέτο

20

1,50

30,00

Τεμάχιο

1

20,20

20,20

Τεμάχιο

1

24,00

24,00

Τεμάχιο

4

4,50

18,00

Πακέτο

5

1,80

9,00

Πακέτο

20

0,75

15,00

Τεμάχιο

1

10,00

10,00

Πακέτο

100

2,10

210,00

Πακέτο

280

1,05

294,00

Πακέτο

60

1,30

78,00

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων διαφανείς,
διαστά-σεων 48Χ50 εκ, ρολό
50 τεμ.

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 0,85Χ1,10 μτρ,
σε συσκευασία κιλού.
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57

58

59

60

61

62
63
64

65

66
67

συσκευασία κιλού,
διαστάσεων
0,85Χ1,10 μτρ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
αδιαφανείς, σε
συσκευασία κιλού,
διαστάσεων
0,65Χ0,85 μτρ.
Σακούλες
τροφίμων.
Σακούλες
τροφίμων.
Σακούλες
ηλεκτρικής
σκούπας σε
συσκευασία 5 τεμ.
Σαμπουάν
σε συσκευασία 0,4
λτρ.
Σφουγγάρια
μπάνιου.
Σερβιέτες.
Σαπούνια σε
συσκευασία 125
γρμ.
Σφουγγαρίστρες
επαγγελματικές.
Σφουγγαρίστρες
απλές.
Σιδερόπανα.

68

Σιδερώστρες.

69

Σκούπες απλές.

70

Σκούπες απλές.

71

Σκούπες απλές.

72
73
74

Σκούπες χορτάρινες με κοντάρι.
Σκούπες χορτάρινες χωρίς κοντάρι.
Στίφτες κουβάδων

Κιλό

10

1,80

18,00

Κιλό

10

1,80

18,00

Πακέτο

10

1,05

10,50

Πακέτο

10

1,30

13,00

Πακέτο

20

8,00

160,00

Τεμάχιο

100

2,50

250,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

100
250

0,60
2,10

60,00
525,00

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

6

4,20

25,20

Τεμάχιο

12

1,85

22,20

Τεμάχιο

4

3,30

13,20

Τεμάχιο

1

24,50

24,50

Τεμάχιο

10

1,00

10,00

Τεμάχιο

8

1,70

13,60

Τεμάχιο

8

1,30

10,40

Τεμάχιο

3

4,80

14,40

Τεμάχιο

3

4,20

12,60

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 0,65Χ0,85 μτρ,
σε συσκευασία κιλού.

Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς
σε διάφορα μεγέθη, Νο 2.
Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς
σε διάφορα μεγέθη, Νο 3.
Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας σε συσκευασία 5 τεμ.

Σαμπουάν μπάνιου, σε συσκευασία 0,4 λτρ.
Σφουγγάρια μπάνιου σκληρό-μαλακό.
Σερβιέτες με φτερά 12 τεμ.
Σαπούνια περιποίησης χεριών και σώματος, αρωματικά
σε συσκευασία 125 γρμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 55% βαμβάκι (ραφτή)
450 γρμ.
Σφουγγαρίστρες απλές, βιδωτές, χωρίς κοντάρι.
Σιδερόπανα ΒΑΤΑ λάστιχο,
διαστάσεων 50Χ1,40 μτρ.
Σιδερώστρες πλέγμα μεταλλικό, διαστάσεων 38 εκΧ
1,10 μτρ.
Σκούπες πλαστικές, βεντάλια, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα
Σκούπες πλαστικές, φαρδιές
ίσιες, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
Σκούπες πλαστικές, ίσιες και
στενές, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
Σκούπες χόρτου με κοντάρι
για αύλειους χώρους.
Σκούπες χόρτου, χωρίς κοντάρι για αύλειους χώρους.
Στίφτες κουβάδων σφουγγα-
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75

76
77
78

σφουγγαρίσματος.
Στίφτες για τροχήλατα καρότσια
καθαριότητας.
Σύρμα κουζίνας
ψιλό.
Σύρμα κουζίνας
χοντρό.
Στεγνωτικόγυαλιστικό υγρό
για πλυντήριο
πιάτων σε
συσκευασία 4 λτρ.

79

Σφουγγάρια
πιάτων.

80

Τραπεζομάντιλα
διαστάσεων
1Χ1,30 μτρ, κιβ.
150 τεμ.
Υδροχλωρικό οξύ.

81

82

83

Υγρό καθαρισμού
πατώματος σε
συσκευασία 4 λτρ.
γενικής χρήσης.

Υγρό καθαρισμού
πιάτων,
συμπυκνωμένο σε
συσκευασία 0,5
λτρ.

ρίσματος.
Στίφτες για τροχήλατα καρότσια καθαριότητας.
Σύρμα κουζίνας ψιλό σε κουλούρες 1 χλμ.
Σύρμα κουζίνας χοντρό.
Γυαλιστικό-στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων, κατάλληλο
για σκληρά και μαλακά νερά,
να βοηθάει τα σκεύη να στεγνώνουν στο πλυντήριο και
να παραμένουν χωρίς ασπρίσματα και θαμπάδες.
Βιοδιασπώμενο, οικείο με το
περιβάλλον, σε συσκευασία
4 λτρ.
Σφουγγάρια υψηλής ποιότητας, διπλής όψεως, με μια
επιφάνεια αφρώδους υλικού
για απορρόφηση υγρών και
τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη πλευρά
με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο
σκληρών, διαστάσεων
14Χ7,5 εκ.
Τραπεζομάντιλα πλαστικά,
διαστάσεων 1Χ1,30 μτρ, κιβ.
150 τεμ.
Υδροχλωρικό οξύ από 16%20%, σε συσκευασία 450
γρμ.
Υγρό καθαρισμού σε συσκευασία 4 λτρ. για επιφάνειες από ξύλο, μάρμαρο,
πλακάκι, μη τοξικό, υποαλλεργικό, οικολογικό, με δυνατότητα αραίωσης, να μην
ξεβάφει χρώματα, λούστρα,
βερνίκια, σε λίτρα, με αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο με
τις οδηγίες της Ε. Ε.
Υγρό καθαρισμού πιάτων,
μαγειρικών σκευών και συσκευών για πλύσιμο στο χέρι, να αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ
κλπ, σε λίτρα, μη τοξικό, οικολογικό και ακίνδυνο, με
δυνατότητα αραίωσης, με

Τεμάχιο

5

4,00

20,00

Τεμάχιο

2

32,00

64,00

Κιλό

6

6,80

40,80

Τεμάχιο

30

0,40

12,00

Τεμάχιο

8

12,00

96,00

Τεμάχιο

100

0,20

20,00

Κυτίο

15

13,00

195,00

Τεμάχιο

8

0,60

4,80

Τεμάχιο

40

2,70

108,00
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84

85

Υγρό γενικού
καθαρισμού 500
ml.
Υγρό γενικού
καθαρισμού 1λτρ.

86

Υγρό καθαρισμού
τζαμιών
συσκευασία 1 λτρ.
με αντλία.

87

Υγρό καθαρισμού
τουαλέτας
συσκευασία 0,75
λτρ.

88

Υγρό σαπούνι
χεριών, Α΄
ποιότητας σε
συσκευασία 4 λτρ.
Υγρομάντηλα σε
συσκευασία 120
τεμ.
Φαράσια.

89

90
91
92

Φαράσια.
Φαράσια.

93

Χαρτί υγείας
σε συσκευασία
διπλών φύλλων.

94

Χαρτί υγείας σε
συσκευασία
διπλών φύλλων.

95

Χαρτί κουζίνας σε
συσκευασία 700
γρμ.

96
97

Χαρτομάντιλα
10φυλλων.
Χαρτοπετσέτες

αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υγρό γενικού καθαρισμού σε
κρέμα 500 ml τύπου cif.
Υγρό γενικού καθαρισμού
(τύπου σουίπ) 1 λτρ. ισχυρό
καθαριστικό.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών,
καθρεπτών και παρόμοιων
επιφανειών, σε 1 λτρ, σε φιάλη με αντλία, να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα
και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε. Ε.
Υγρό καθαρισμού τουαλέτας, τύπου παπί, να καθαρίζει και να αρωματίζει την
τουαλέτα, σε συσκευασία
0,75 λτρ.
Κρεμοσάπουνο, σε συσκευασία 4 λτρ,απαλό, υποαλλεργικό και με ωραίο άρωμα.
Υγρομάντηλα αρωματικά,
αντισηπτικά, σε συσκευασία
120 τεμ.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια
με λάστιχο.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια
με σετ σκουπάκι.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο.
Χαρτί υγείας w.c, σε ρολό,
σε συσκευασία 2φ,125 γρμ,
λείο, λευκό, από χημικό και
μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
Χαρτί υγείας για συσκευές
w.c, σε ρολό, σε συσκευασία
maxi 2φ ,450 γρμ λείο, λευκό, από χημικό και μηχανικό
πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
Χαρτί κουζίνας σε ρολό, βάρους 700 γρμ περίπου, με απορροφητικότητα στο νερό,
που δεν αφήνει χνούδι και
ανθετικό για πολλές χρήσεις.
Χαρτομάντιλα 1X10 τεμΧ10
φυλλων.
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου

Τεμάχιο

60

0,68

40,80

Τεμάχιο

60

2,00

120,00

Τεμάχιο

30

2,70

81,00

Τεμάχιο

60

2,00

120,00

Τεμάχιο

80

1,80

144,00

Τεμάχιο

25

5,40

135,00

Τεμάχιο

5

1,60

8,00

Τεμάχιο

6

2,80

16,80

Τεμάχιο

4

4,50

18,00

Τεμάχιο

8

1,00

8,00

Τεμάχιο

1.140

0,33

376,20

Τεμάχιο

350

1,26

441,00

Τεμάχιο

220

1,70

374,00

Πακέτο

40

1,20

48,00
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σε συσκευασία
σε συσκευασία 100φυλλων,
100φυλλων (πακέ- λευκές, μαλακές, απορροφητα).
τικές, από καθαρή χαρτόμαζα.
Πακέτο
150
0,56
84,00
98 Χειροπετσέτες
Χειροπετσέτα 6Χ115 μτρ
φωτοκύτταρου
λείο, λευκό, από χημικό και
HG
μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
Τεμάχιο
120
2,80
336,00
99 Χλωρίνη
Διάλυμα καθαριστικό/αποπαχύρευστη σε
λυμαντικό επιφανειών, κασυσκευασία 4 λτρ. τάλληλο για απολύμανση και
λεύκανση σε συμπυκνωμένη
παχύρευστη μορφή με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο, σε συσκευασία 4 λτρ. Να είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες της
Ε. Ε. με έγκριση απολ/κής
δράσης από ΕΟΦ.
Τεμάχιο
36
5,40
194,40
100 Χλώριο πλυντηρί- Χλώριο ασφαλές για χρήση
ου ρούχων σε
πλυντηρίου ρούχων σε
συσκευασία 2 λτρ συσκευασία 2 λτρ.
Τεμάχιο
10
3,40
34,00
101 Χρωμοπαγίδες σε Χρωμοπαγίδες για πλυντήριο
συσκευασία 10
ρούχων σε συσκευασία 10
τεμ
τεμ.
Πακέτο
30
2,70
81,00
12
102 Ωτοκαθαριστές
Ωτοκαθαριστές σε κυτία 200
40
1,00
40,00
σε κυτία 200 τεμ.
τεμ.
Κυτίο
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
8.387,10
Φ.Π.Α 24%
2.012,90
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
10.400,00
ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.
10.400,00
2. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δεν είναι δεσμευτικές
και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων.
Άρθρο 5
Προσφορές
1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
2. Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
3. Στις οικονομικές προσφορές για τις τμηματικές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
θα επισυνάπτεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
4. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
5. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά ». Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική προσφορά ».
6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7. Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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Άρθρο 6
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Οι έγγραφες προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην διαδικασία για την ανάθεση θα
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2021» στα
γραφεία του Κέντρου, Μ. Αλεξάνδρου 86 και Σαγγαρίου 1 , ΤΚ 531 00, Φλώρινα, έως 15-12-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ..
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής προς το Κέντρο, η οποία
κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Κέντρο
σύμφωνα με την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος Γ. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Ο φάκελος της προσφοράς μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία του Κέντρου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά, με
συστημένη επιστολή ή courier ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση
της ταχυδρομικής αποστολής, το Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, αφού απορριφθούν ως μη κανονικές από την
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ
και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του προσφέροντος διαγωνιζόμενου και να αναγράφει ευκρινώς τις ακόλουθες
ενδείξεις:
α) Τη λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ »,
β) Τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ »,
γ) Την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής « Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 86 και ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 1,
ΦΛΩΡΙΝΑ, Τ.Κ. 531 00 »,
δ) Τον πλήρη τίτλο της πρόσκλησης και τον αριθ. πρωτ. ….. αυτής,
ε) Την ημερομηνία διενέργειας,
στ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό
τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
Άρθρο 7
Προσφερόμενη τιμή
1. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) δίδεται επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α για παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στη πρόσκληση.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από
την Α΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου (Μ. Αλεξάνδρου 86, Σαγγαρίου 1 Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα), στις 15-12-2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12.00 μ..
Οι προσφορές θα ισχύουν για είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της διαδικασίας για την
ανάθεση. Μείωση του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) από τυχόν λάθη και παραλείψεις από
την πλευρά του προμηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης.
Θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται προσφορές που:
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α) δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή είναι αόριστες ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
έκπτωση,
β) περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής,
γ) η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης,
δ) δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης και
ε) δεν υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.
Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στην διαδικασία για την ανάθεση δικαιούνται να παρευρίσκονται
κατά την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των οικονομικών προσφορών από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9
Κριτήρια ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών
1. Κριτήριο κατακύρωσης για τις τμηματικές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για
το σύνολο των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
2. Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο τελικός προμηθευτής θα
επιλεγεί με κλήρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του, με βεβαίωση παραλαβής θα υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
αα. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους τετρακοσίων δέκα εννέα
(419,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσό χωρίς Φ.Π.Α θα καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση.
ββ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως επίσης δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Η υποχρέωση αφορά:
i. Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
ii. Τους ομόρρυθμους εταίρους στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
iii. Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.),
iv. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών,
v. Κάθε μέλος στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών-κοινοπραξίας και
vi. Τους νόμιμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
γγ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δδ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
o οικονομικός φορέας κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ασφαλιστικά ενήμερος
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ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού και μη
προσωπικού, τόσο κύριας όσο και επικουρικής.
εε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
στστ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
του οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β) Οι αλλοδαποί να υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80
του Ν. 4412/2016.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
δ) Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από
το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
5. Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή
με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά,
τα οποία απαιτούνται από αυτές, η ανάθεση ματαιώνεται.
Άρθρο 10
Διοικητικές προσφυγές-Ενστάσεις
Οι ενστάσεις επιτρέπονται κατά της πρόσκλησης, της συμμετοχής προμηθευτή στην διαδικασία της
ανάθεσης και της νομιμότητας διενέργειας της έως και την κατακυρωτική απόφαση και
υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζει τις ενστάσεις και εκδίδει τις σχετικές
αποφάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά για τους λόγους, την προθεσμία, το ύψος
του παραβόλου και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11
Ποιότητα
1. Η ποιότητα των χορηγουμένων ειδών θα είναι άριστη και της απολύτου εκλογής του Κέντρου
και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
2. Τα είδη καθαριότητας θα συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον
κανονισμό REACH και τον κανονισμό 453/2010.
Άρθρο 12
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού τετρακοσίων δέκα εννέα (419,00) ευρώ, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 13
Παράδοση
1. Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου με
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του στην αποθήκη μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά
από έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσα στην ίδια ημέρα
πάντοτε μετά από ζύγισμα ή μέτρημα.
2. Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός
από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, πολέμου ή εάν προσκομίσει
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βεβαίωση του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας περί
έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εμπόριο.
Άρθρο 14
Παραλαβή
1. Η παραλαβή των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή
παραλαβής προμηθειών.
2. Σε περίπτωση απόρριψης είδους που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της προς τη δοθείσα
έγγραφη ή προφορική παραγγελία του Κέντρου ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το
αντικαταστήσει χωρίς καμία άλλη αποζημίωση.
Άρθρο 15
Σύμβαση
1. Η σύμβαση με την οποία ανατίθενται η προμήθεια καταρτίζεται από το Κέντρο και υπογράφεται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από της υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2021.
3. Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι 28-02-2022 με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με την προϋπόθεση να
μην έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και το ποσό της σύμβασης μέσα στο έτος 2021 που έχουν
υπογραφεί με τον προμηθευτή.
4. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας του Κέντρου θα τροποποιηθεί η σύμβαση
αζημίως για το Δημόσιο.
Άρθρο 16
16
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της πρόσκλησης ή μη εξυπηρέτησης των αναγκών του
Κέντρου θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.
Άρθρο 17
Τρόπος πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή
1. Η πληρωμή των παραλαμβανομένων ποσοτήτων θα γίνεται από το Κέντρο με βάση την
ισχύουσα τιμή την ημέρα παράδοσης που θα προκύπτει από το δελτίο αποστολής ή το δελτίο
εισαγωγής του στην αποθήκη, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από
την υποβολή του τιμολογίου, Δελτίου αποστολής-τιμολογίου από τον προμηθευτή.
2. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι κρατήσεις γίνονται στην τιμή χωρίς τον
Φ.Π.Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) θα βαρύνει το Κέντρο.
Άρθρο 18
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
α) Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο,
Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 86 και Σαγγαρίου 1 ΤΚ 531 00, τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50906,
23853-50907, fax 23853-50901 και e-mail: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr.
β) Αντίγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2021 θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενος ύστερα από
αίτηση που θα υποβάλλεται στο Κέντρο.
2. Η πίστωση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος
2021 θα δεσμευθεί κατά προτεραιότητα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
οικ. έτους 2021 του Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
3. Η απόφαση άμεσα να εκτελεστεί.
4. Η απόφαση να αναρτηθεί στο Διαύγεια και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Παρδάλης Ιωάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2021.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Δ/2395/01-12-2020
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών:
15-12-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ.
Τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Αλουμινόχαρτο.
Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100 μτρ.
2. Aντηλιακό.
Κρέμα προστασίας από τον ήλιο με δείκτη άνω του 30 σε συσκευασία 200 ml.
3. Aπλώστρα.
Απλώστρα πτυσσόμενη 3πλή 1,8 μτρ δαπέδου.
4. Aπιονισμένο νερό.
Aπιονισμένο νερό για ατμοσίδερο, σε συσκευασία 4 λτρ.
5. Απολυμαντικό χεριών.
Αντισηπτικό χεριών με αντλία, σε συσκευασία 0,35 λτρ.
6. Απολυμαντικό αντιμικροβιακό
Απολυμαντικό αντιμικροβιακό σπρέι χωρίς χλώριο τύπου detol 500 ml.
7. Απορρυπαντικό ρούχων.
Απορρυπαντικό σε συσκευασία σάκου για επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων σε σκόνη των 15 χλμ
για όλους τους τύπους των ρύπων, μη τοξικό και ακίνδυνο για το αναπνευστικό, το δέρμα και τα
μάτια, να μην περιέχει κολλώδεις ουσίες και να μην αφήνει κατάλοιπα.
8. Απορρυπαντικό πιάτων.
Απορρυπαντικό για επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, σε υγρή μορφή, σε
συσκευασία 4 λτρ, να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες, να μην αφρίζει και να
διαλύεται αμέσως.
9. Αραχνόσκουπες.
Αραχνόσκουπες τύπου μανιτάρι και οβάλ με πτυσσόμενο κοντάρι.
10. Αποφρακτική σκόνη.
Αποφρακτική σκόνη σε φακελάκι για καθαρισμό αποχετεύσεων και σιφονιών σε συσκευασία 60
γρμ (τύπου- tyboflo).
11. Αφρόλουτρα.
Αφρόλουτρα μπάνιου σε συσκευασία 0,75 λτρ.
12. Βαμβάκι.
Βαμβάκι οικιακής χρήσης, σε συσκευασία 70 γρμ.
13. Γάντια κουζίνας.
Γάντια καθαριστών πλαστικά No 7,5-8, 8,5-9.
14. Γάντια latex.
Γάντια latex μίας χρήσης για την προστασία από χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς σε
συσκευασία 100 τεμ/κυτίο.
15. Γουνάκια.
Γουνάκια 35 εκ με βάση πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
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16. Γουνάκια.
Γουνάκια 45 εκ με βάση πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
17. Δοχεία απορριμμάτων.
Δοχεία απορριμμάτων για τουαλέτες με πεντάλ, πλαστικά 10 λτρ.
18. Δοχεία απορριμμάτων.
Δοχεία απορριμμάτων κουζίνας 35 λτρ με πεντάλ περίπου.
19. Εντομοκτόνα.
Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα, σε συσκευασία 0,3 λτρ.
20. Εντομοαπωθητικά.
Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα, σε συσκευασία 0,1 λτρ.
21. Καλαθάκια απορριμμάτων.
Καλαθάκια αχρήστων γραφείου πλαστικά.
22. Καλάθια για άπλυτα ρούχα.
Καλάθια πλαστικά για άπλυτα ρούχα τύπoυ 55 λτρ.
23. Κατσαριδοκτόνο.
Αεροζόλ σπρέι κατσαριδοκτόνο, σε συσκευασία 0,3 λτρ.
24. Κρεμάστρες ρούχων.
Κρεμάστρες περιστρεφόμενες, πλαστικές.
25. Καρότσια σφουγγαρίσματος.
Καρότσια σφουγγαρίσματος τροχήλατα κομπλέ με λαβή στριφτή, κοντάρι αλουμινίου
σφουγγαρίστρα.
26. Κοντάρια για σκούπα και σφουγγαρίστρα.
Κοντάρια σκούπας και σφουγγαρίστρας αλουμινίου, βιδωτά.
27. Κουβάδες για τροχήλατο καρότσι.
Κουβάδες για τροχήλατο καρότσι 25 λτρ.
28. Κουβάδες.
Κουβάδες πλαστικοί διαφόρων μεγεθών.
29. Κουβάδες σφουγγαρίσματος.
Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη.
30. Κουρτίνες μπάνιου.
Κουρτίνες μπάνιου πλαστικές, διαστάσεων 1,80μτρΧ1,80μτρ.
31. Κουτάλια πλαστικά.
Κουτάλια φαγητού πλαστικά μίας χρήσης, σε συσκευασία 100 τεμ.
32. Λαδόκολλα.
Αντικολλητικό χαρτί σε ρολά των 8 μτρ.
33. Λιποκαθαριστής.
Υγρό με ψεκαστήρα καθαρισμού καμένων λιπών και λαδιών, σε συσκευασία 0,475 λτρ.
34. Μαλακτικό ρούχων.
Συμπυκνωμένο υγρό, να μαλακώνει ,να αρωματίζει και υποαλλεργικό για τα ρούχα, σε συσκευασία
3 λτρ.
35. Μεμβράνη.
Πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 30 εκΧ250 μτρ για διατήρηση τροφίμων με κουτί.
36. Νυχοκόπτες.
Νυχοκόπτες μεγάλου μεγέθους.
37. Ξεσκονόπανα.
Πετσετάκια τύπου vettex, απορροφητικά, διαστάσεων 30Χ30 εκ με micro fibra.
38. Οδοντόκρεμες.
Οδοντόκρεμες, σε συσκευασία 0,075 λτρ.
39. Οδοντόβουρτσες.
Παιδικές και εφηβικές οδοντόβουρτσες.
40. Οδοντογλυφίδες.
Οδοντογλυφίδες, 1.000 τεμ.
41. Οινόπνευμα φωτιστικό.
Οινόπνευμα φωτιστικό, σε συσκευασία 0,25 λτρ.
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42. Οινόπνευμα λευκό.
Οινόπνευμα λευκό, σε συσκευασία 0,43 λτρ.
43. Παγοσακούλες.
Σακούλες για παγάκια, συσκευασία 240 τεμ, με αυτόματο κλείσιμο.
44. Πάνες ακράτειας.
Πάνες ακράτειας small & xsmall σε συσκευασία 14 τεμ.
45. Πετσετάκια.
Πετσετάκια απορροφητικά τύπου vettex για καθαρισμό επιφανειών, διαστάσεων 27Χ21 εκ.
46. Πιάτα πλαστικά.
Πιάτα φαγητού πλαστικά μίας χρήσης 1Χ20 τεμ, διάμετρος 22 εκ.
47. Παρκετέζες.
Παρκετέζες 60 εκ κόκκινες επαγγελματικές κομπλέ με κοντάρι αλουμινίου.
48. Παρκετέζες.
Παρκετέζες 80 εκ κόκκινες επαγγελματικές κομπλέ με κοντάρι αλουμινίου.
49. Πιγκάλ τουαλέτας.
Βουρτσάκια καθαρισμού λεκανών πιγκάλ τουαλέτας, κλειστό, πλαστικό.
50. Πιρούνια πλαστικά.
Πιρούνια φαγητού πλαστικά μίας χρήσης, σε συσκευασία 100 τεμ.
51. Ποτήρια πλαστικά.
Ποτήρια νερού πλαστικά μίας χρήσης 250 ml των 50 τεμ.
52. Ποδόμακτρα.
Ποδόμακτρα διαστάσεων 60Χ90 εκ.
53. Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων.
Σακούλες αποκομιδής κοινού-οικιακού τύπου απορριμμάτων, μαύρες και πράσινες αδιαφανείς,
διαστάσεων 70Χ1,00 μτρ, σε συσκευασία 10 τεμ.
54. Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων αδιαφανείς, διαστάσεων 52Χ75 εκ, με κορδόνι, σε
συσκευασία 10 τεμαχίων.
55. Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων διαφανείς, διαστάσεων 48Χ50 εκ, σε ρολό 50 τεμ.
56. Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων αδιαφανείς, διαστάσεων 0,85Χ1,10 μτρ, σε συσκευασία
κιλού.
57. Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων αδιαφανείς, διαστάσεων 0,65Χ0,85 μτρ, σε συσκευασία
κιλού.
58. Σακούλες τροφίμων.
Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς σε διάφορα μεγέθη, Νο 2.
59. Σακούλες τροφίμων.
Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς σε διάφορα μεγέθη, Νο 3.
60. Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας.
Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας σε συσκευασία 5 τεμ.
61. Σαμπουάν.
Σαμπουάν μπάνιου, σε συσκευασία 0,4 λτρ.
62. Σφουγγάρια μπάνιου.
Σφουγγάρια μπάνιου σκληρό-μαλακό.
63. Σερβιέτες.
Σερβιέτες με φτερά 12 τεμ.
64. Σαπούνια.
Σαπούνια περιποίησης χεριών και σώματος, αρωματικά σε συσκευασία 125 γρμ.
65. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 55% βαμβάκι (ραφτή) 450 γρμ.
66. Σφουγγαρίστρες απλές.
Σφουγγαρίστρες απλές, βιδωτές, χωρίς κοντάρι.
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67. Σιδερόπανα.
Σιδερόπανα ΒΑΤΑ λάστιχο, διαστάσεων 50Χ1,40 μτρ.
68. Σιδερώστρες.
Σιδερώστρες πλέγμα μεταλλικό, διαστάσεων 38 εκΧ 1,10 μτρ.
69. Σκούπες απλές.
Σκούπες πλαστικές, βεντάλια, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
70. Σκούπες απλές.
Σκούπες πλαστικές, φαρδιές ίσιες, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
71. Σκούπες απλές.
Σκούπες πλαστικές, ίσιες και στενές, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
72. Σκούπες χορτάρινες με κοντάρια.
Σκούπες χόρτου με κοντάρια για αύλειους χώρους.
73. Σκούπες χορτάρινες χωρίς κοντάρια.
Σκούπες χόρτου, χωρίς κοντάρι για αύλειους χώρους.
74. Στίφτες κουβάδων σφουγγαρίσματος.
75. Στίφτες για τροχήλατo καρότσι καθαριότητας.
76. Σύρμα κουζίνας.
Σύρμα κουζίνας ψιλό σε κουλούρες 1 χλμ.
77. Σύρμα κουζίνας χοντρό.
78. Στεγνωτικό-γυαλιστικό υγρό για πλυντήριο πιάτων.
Γυαλιστικό-στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων, κατάλληλο για σκληρά και μαλακά νερά, να βοηθάει
τα σκεύη να στεγνώνουν στο πλυντήριο και να παραμένουν χωρίς ασπρίσματα και θαμπάδες.
Βιοδιασπώμενο, οικείο με το περιβάλλον, σε συσκευασία 4 λτρ.
79. Σφουγγάρια πιάτων.
Σφουγγάρια υψηλής ποιότητας, διπλής όψεως, με μια επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση
υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης
αντοχής για τρίψιμο σκληρών, διαστάσεων 14Χ7,5 εκ.
80. Τραπεζομάντιλα.
Τραπεζομάντιλα πλαστικά, διαστάσεων 1Χ1,30 μτρ, κιβ. 150 τεμ.
81. Υδροχλωρικό οξύ.
Υδροχλωρικό οξύ από 16%-20%, σε συσκευασία 450 γρμ.
82. Υγρό καθαρισμού πατώματος.
Υγρό καθαρισμού σε συσκευασία 4 λτρ. για επιφάνειες από ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι, μη τοξικό,
υποαλλεργικό, οικολογικό, με δυνατότητα αραίωσης, να μην ξεβάφει χρώματα, λούστρα, βερνίκια,
σε λίτρα, με αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε. Ε.
83. Υγρό καθαρισμού πιάτων.
Υγρό καθαρισμού πιάτων, μαγειρικών σκευών και συσκευών για πλύσιμο στο χέρι, να
αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ κλπ, σε λίτρα, μη τοξικό, οικολογικό και ακίνδυνο,
με δυνατότητα αραίωσης, με αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
84. Υγρό γενικού καθαρισμού.
Υγρό γενικού καθαρισμού σε κρέμα 500 ml τύπου cif.
85. Υγρό γενικού καθαρισμού.
Υγρό γενικού καθαρισμού (τύπου σουίπ) 1 λτρ. ισχυρό καθαριστικό.
86. Υγρό καθαρισμού τζαμιών.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών, καθρεπτών και παρόμοιων επιφανειών, σε 1 λτρ, σε φιάλη με αντλία,
να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της
Ε.Ε.
87. Υγρό καθαρισμού τουαλέτας.
Υγρό καθαρισμού τουαλέτας, τύπου παπί, να καθαρίζει και να αρωματίζει την τουαλέτα, σε
συσκευασία 0,75 λτρ.
88. Υγρό σαπούνι χεριών.
Κρεμοσάπουνο, σε συσκευασία 4 λτρ, απαλό, υποαλλεργικό και με ωραίο άρωμα.
89. Υγρομάντηλα.
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Υγρομάντηλα αρωματικά, αντισηπτικά, σε συσκευασία 120 τεμ.
90. Φαράσια.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια με λάστιχο.
91. Φαράσια.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια με σετ σκουπάκι.
92. Φαράσι.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο.
93. Χαρτί υγείας.
Χαρτί υγείας w.c, σε ρολό, σε συσκευασία 2φ,125 γρμ, λείο, λευκό, από χημικό και μηχανικό
πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
94. Χαρτί υγείας.
Χαρτί υγείας για συσκευές w.c, σε ρολό, σε συσκευασία maxi 2φ ,450 γρμ λείο, λευκό, από χημικό
και μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
95. Χαρτί κουζίνας.
Χαρτί κουζίνας σε ρολό, βάρους 700 γρμ περίπου, με απορροφητικότητα στο νερό, που δεν αφήνει
χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις.
96. Χαρτομάντιλα.
Χαρτομάντιλα 1X10 τεμΧ10 φυλλων.
97. Χαρτοπετσέτες.
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου σε συσκευασία 100φυλλων, λευκές, μαλακές, απορροφητικές, από
καθαρή χαρτόμαζα.
98. Χειροπετσέτες φωτοκύτταρου HG.
Χειροπετσέτες 6Χ115 μτρ λείο, λευκό, από χημικό και μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
99. Χλωρίνη.
Διάλυμα καθαριστικό/απολυμαντικό επιφανειών, κατάλληλο για απολύμανση και λεύκανση σε
συμπυκνωμένη παχύρευστη μορφή με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο, σε
συσκευασία 4 λτρ. Να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Ε. Ε. με έγκριση απολ/κής δράσης από
ΕΟΦ.
100. Χλώριο πλυντηρίου ρούχων.
Χλώριο ασφαλές για χρήση πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία 2 λτρ.
101. Χρωμοπαγίδες.
Χρωμοπαγίδες για πλυντήριο ρούχων σε συσκευασία 10 τεμ.
102. Ωτοκαθαριστές.
Ωτοκαθαριστές σε κυτία 200 τεμ.
Φλώρινα .....-.....-2020
…. ΠΡΟΣΦΕΡ………

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία εταιρείας:
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ:
Διεύθυνση έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Μ. Αλεξάνδρου 86
531 00 Φλώρινα

Fax, E-mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό
έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)

επί του ενδεικτικού

προϋπολογισμού (συνημμένος) για το σύνολο της προμήθειας ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ/2395/01-12-2020
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.

…. ΠΡΟΣΦΕΡ………
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Α/Α

1
2

3
4
5

6

7

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

Αλουμινόχαρτο
100 μτρ.
Aντηλιακό +30
σε συσκευασία
200 ml
Aπλώστρα.
Aπιονισμένο νερό
Απολυμαντικό
χεριών με αντλία
σε συσ/σία 0,35
λτρ.
Απολυμαντικό
αντιμικροβιακό
σπρέι 500 ml.
Απορρυπαντικό
ρούχων σε συσκευασία σάκου

8

Απορρυπαντικό
πιάτων σε
συσκευασία 4 λτρ.

9

Αραχνόσκουπες.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100 μτρ.
Κρέμα προστασίας από τον
ήλιο με δείκτη άνω του 30
σε συσκευασία 200 ml
Απλώστρα πτυσσόμενη 3πλή
1,8 μτρ δαπέδου.
Aπιονισμένο νερό για
ατμοσίδερο 4 λτρ.
Αντισηπτικό χεριών, σε
συσκευασία 0,35 λτρ.

Απολυμαντικό αντιμικροβιακό σπρέι χωρίς χλώριο τύπου
detol 500 ml.
Απορρυπαντικό για επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων σε
σκόνη των 15 χλμ για όλους
τους τύπους των ρύπων, μη
τοξικό και ακίνδυνο για το
αναπνευστικό, το δέρμα και
τα μάτια, να μην περιέχει
κολλώδεις ουσίες και να μην
αφήνει κατάλοιπα.
Απορρυπαντικό για επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και
ποτηριών, σε υγρή μορφή, σε
συσκευασία 4 λτρ, να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες, να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως.
Αραχνόσκουπες τύπου μανιτάρι και οβάλ με πτυσσόμενο
κοντάρι.

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

Τεμάχιο

10

6,00

60,00

Τεμάχιο

25

12,00

300,00

Τεμάχιο

2

10,00

20,00

Τεμάχιο

10

1,50

15,00

Τεμάχιο

50

5,00

250,00

Τεμάχιο

20

3,50

70,00

Σάκος

12

22,00

264,00

Τεμάχιο

10

11,00

110,00

Τεμάχιο

3

3,50

10,50
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Αποφρακτική
σκόνη σε
συσκευασία 60
γρμ.

11

Αφρόλουτρα
σε συσκευασία
0,75 λτρ.
Βαμβάκι
σε συσκευασία 70
γρμ.
Γάντια κουζίνας
πλαστικά Νο 7,58, 8,5-9.
Γάντια latex μίας
χρήσης σε
συσκευασία 100
τεμ/κυτίο.

12

13

14

15

Γουνάκια.

16

Γουνάκια.

17

Δοχεία
απορριμμάτων για
τουαλέτα με
πεντάλ.
Δοχεία
απορριμμάτων.

18

19

20

21
22
23

24
25

Εντομοκτόνα
σπρέϊ σε
συσκευασία 0,3
λτρ.
Εντομοαπωθητικά
σπρέϊ σε
συσκευασία 0,1
λτρ.
Καλαθάκια
απορριμμάτων.
Καλάθια για
άπλυτα ρούχα.
Κατσαριδοκτόνο
Σπρέϊ, σε συσκευασία 0,3 λτρ.
Κρεμάστρες
ρούχων
Καρότσια σφουγγαρίσματος τροχήλατα κομπλέ.

Αποφρακτική σκόνη σε φακελάκι για καθαρισμό αποχετεύσεων και σιφονιών σε συσκευασία 60 γρμ (τύπουtyboflo).
Αφρόλουτρα μπάνιου σε συσκευασία 0,75 λτρ.

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

60

4,20

252,00

Τεμάχιο

10

1,00

10,00

Ζεύγος

30

1,30

39,00

Κυτίο

45

4,50

202,50

Τεμάχιο

2

6,80

13,60

Τεμάχιο

2

7,80

15,60

Τεμάχιο

2

6,50

13,00

Τεμάχιο

2

11,20

22,40

Τεμάχιο

8

2,30

18,40

Τεμάχιο

25

7,40

185,00

Τεμάχιο

7

1,45

10,15

Τεμάχιο

2

11,70

23,40

Τεμάχιο

10

2,70

27,00

Τεμάχιο

30

0,50

15,00

Τεμάχιο

1

70,00

70,00

Βαμβάκι οικιακής χρήσης,
σε συσκευασία 70 γρμ.
Γάντια καθαριστών πλαστικά
No 7,5-8, 8,5-9.
Γάντια latex μίας χρήσης για
την προστασία από χημικές
ουσίες ή μικροοργανισμούς
σε συσκευασία 100 τεμ/κυτίο.
Γουνάκια 35 εκ με βάση
πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
Γουνάκια 45 εκ με βάση
πλυσίματος τζαμιών, τοίχου.
Δοχεία για τουαλέτα με πεντάλ, πλαστικά 10 λτρ.

Δοχεία απορριμμάτων
κουζίνας, με πεντάλ ,35 λτρ
περίπου.
Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα,
σε συσκευασία 0,3 λτρ.

Αεροζόλ σπρέι εντομοκτόνα,
σε συσκευασία 0,1 λτρ.

Καλαθάκια αχρήστων
γραφείου πλαστικά.
Καλάθια πλαστικά για άπλυτα ρούχα τύπoυ 55 λτρ.
Αεροζόλ σπρέι κατσαριδοκτόνο, σε συσκευασία 0,3
λτρ.
Κρεμάστρες περιστρεφόμενες πλαστικές.
Καρότσια σφουγγαρίσματος
τροχήλατα κομπλέ με λαβή
στριφτή, κοντάρι αλουμινίου
σφουγγαρίστρα.

2
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27

28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

38

39
40
41

42

43

44

Κοντάρια για
σκούπα και
σφουγγαρίστρα.
Κουβάδες για
τροχήλατο
καρότσι.
Κουβάδες
Κουβάδες σφουγγαρίσματος με
στίφτη
Κουρτίνες
μπάνιου
Κουτάλια
πλαστικά σε
συσκευασία 100
τεμ.
Λαδόκολλα
8 μτρ.
Λιποκαθαριστής
σε συσκευασία
0,475 λτρ.
Μαλακτικό
ρούχων σε
συσκευασία 3 λτρ.
Μεμβράνη
διαστάσεων 30
μτρΧ250 μτρ.
Νυχοκόπτες.
Ξεσκονόπανα
τύπου micro fibra.
Οδοντόκρεμες,
σε συσκευασία
0,075 λτρ.
Οδοντόβουρτσες.
Οδοντογλυφίδες.
Οινόπνευμα φωτιστικό σε συσκευασία 0,25 λτρ.
Οινόπνευμα λευκό
σε συσκευασία
0,43 λτρ.
Παγοσακούλες.

Πάνες ακράτειας
σε συσκευασία 14
τεμ.

Κοντάρια σκούπας και
σφουγγαρίστρας αλουμινίου,
βιδωτά.
Κουβάδες για τροχήλατο
καρότσι 25 λτρ.
Κουβάδες πλαστικοί
διαφόρων μεγεθών.
Κουβάδες σφουγγαρίσματος
με στίφτη
Κουρτίνες μπάνιου
πλαστικές, διαστάσεων
1,80μτρΧ1,80μτρ
Κουτάλια φαγητού πλαστικά
μίας χρήσης, σε συσκευασία
1Χ100 τεμ.
Αντικολλητικό χαρτί σε
ρολά των 8 μτρ.
Υγρό καθαρισμού καμένων
λιπών και λαδιών, σε συσκευασία 0,475 λτρ. Με ψεκαστήρα.
Συμπυκνωμένο υγρό, να μαλακώνει ,να αρωματίζει και
υποαλλεργικό για τα ρούχα,
σε συσκευασία 3 λτρ.
Πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 30 εκΧ250 μτρ για διατήρηση τροφίμων με κουτί.
Νυχοκόπτες μεγάλου μεγέθους.
Πετσετάκια τύπου vettex,
απορροφητικά, διαστάσεων
30Χ30 εκ με micro fibra.
Οδοντόκρεμες, σε συσκευασία 0,075 λτρ.
Οδοντόβουρτσες.
Οδοντογλυφίδες, 1.000 τεμ.
Οινόπνευμα, σε συσκευασία
0,25 λτρ.

Τεμάχιο

12

2,40

28,80

Τεμάχιο

2

9,00

18,00

Τεμάχιο

3

4,50

13,50

Τεμάχιο

5

4,00

20,00

Τεμάχιο

10

2,50

25,00

Πακέτο

5

2,00

10,00

Τεμάχιο

10

1,20

12,00

Τεμάχιο

5

2,50

12,50

Τεμάχιο

50

3,20

160,00

Τεμάχιο

6

6,20

37,20

Τεμάχιο

5

1,10

5,50

Τεμάχιο

20

1,10

22,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Πακέτο

150
150
5

1,80
1,20
0,91

270,00
180,00
4,55

Τεμάχιο

5

2,07

10,35

Τεμάχιο

5

1,86

9,30

Πακέτο

10

0,98

9,80

Τεμάχιο

20

11,65

233,00

Οινόπνευμα, σε συσκευασία
0,43 λτρ.
Σακούλες για παγάκια, συσκευασία 240 τεμ, με αυτόματο κλείσιμο.
Πάνες ακράτειας small &
xsmall σε συσκευασία 14
τεμ.
3
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46

47

Πετσετάκια τύπου
vettex, διαστάσεων 27Χ21 εκ.
Πιάτα πλαστικά
σε συσκευασία 20
τεμ.
Παρκετέζες.

48

Παρκετέζες.

49

Πιγκάλ τουαλέτας
κλειστό.

50

51

52

53

54

55

56

Πιρούνια
πλαστικά σε
συσκευασία 100
τεμ.
Ποτήρια πλαστικά
μίας χρήσης.
Ποδόμακτρα
διαστάσεων
60Χ90 εκ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων
σε ρολό 10 τεμ, με
κορδόνι, διαστάσεων 70Χ1,00 μτρ.
Σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων σε ρολό 10
τεμ, με κορδόνι
διαστάσεων
52Χ75 εκ. σε συσκευασία 10 τεμ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
διαφανείς σε ρολό
50 τεμ, διαστάσεων 48Χ50 εκ.
Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
αδιαφανείς, σε
συσκευασία κιλού,
διαστάσεων
0,85Χ1,10 μτρ.

Πετσετάκια απορροφητικά
τύπου vettex για καθαρισμό
επιφανειών, διαστάσεων
27Χ21 εκ
Πιάτα φαγητού πλαστικά μίας χρήσης 1Χ20 τεμ, διάμετρος 22 εκ.
Παρκετέζες 60 εκ κόκκινες
επαγγελματικές κομπλέ με
κοντάρι αλουμινίου.
Παρκετέζες 80 εκ κόκκινες
επαγγελματικές κομπλέ με
κοντάρι αλουμινίου.
Βουρτσάκια καθαρισμού λεκανών πιγκάλ τουαλέτας,
κλειστά. πλαστικά.
Πιρούνια φαγητού πλαστικά
μίας χρήσης, σε συσκευασία
1Χ100 τεμ.
Ποτήρια νερού πλαστικά
μίας χρήσης 250 ml των 50
τεμ.
Ποδόμακτρα διαστάσεων
60Χ90 εκ.
Σακούλες αποκομιδής κοινού-οικιακού τύπου απορριμμάτων, μαύρες και πράσινες αδιαφανείς, διαστάσεων
70Χ1,00 μτρ, 10 τεμαχίων,
σε συσκευασία 10 τεμ.
Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 52Χ75 εκ, με
κορδόνι, σε συσκευασία 10
τεμαχίων.

Τεμάχιο

60

1,10

66,00

Πακέτο

20

1,50

30,00

Τεμάχιο

1

20,20

20,20

Τεμάχιο

1

24,00

24,00

Τεμάχιο

4

4,50

18,00

Πακέτο

5

1,80

9,00

Πακέτο

20

0,75

15,00

Τεμάχιο

1

10,00

10,00

Πακέτο

100

2,10

210,00

Πακέτο

280

1,05

294,00

Πακέτο

60

1,30

78,00

Κιλό

10

1,80

18,00

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων διαφανείς,
διαστά-σεων 48Χ50 εκ, ρολό
50 τεμ.

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 0,85Χ1,10 μτρ,
σε συσκευασία κιλού.

4

ΑΔΑ: 9ΟΥ2469ΗΜΦ-4ΞΓ

20PROC007751876 2020-12-01
57

58

59

60

61

62
63
64

65

66

Σακούλες
αποκομιδής
απορριμμάτων,
αδιαφανείς, σε
συσκευασία κιλού,
διαστάσεων
0,65Χ0,85 μτρ.
Σακούλες
τροφίμων.
Σακούλες
τροφίμων.
Σακούλες
ηλεκτρικής
σκούπας σε
συσκευασία 5 τεμ.
Σαμπουάν
σε συσκευασία 0,4
λτρ.
Σφουγγάρια
μπάνιου.
Σερβιέτες.
Σαπούνια σε
συσκευασία 125
γρμ.
Σφουγγαρίστρες
επαγγελματικές.

67

Σφουγγαρίστρες
απλές.
Σιδερόπανα.

68

Σιδερώστρες.

69

Σκούπες απλές.

70

Σκούπες απλές.

71

Σκούπες απλές.

72

Σκούπες χορτάρινες με κοντάρι.
Σκούπες χορτάρινες χωρίς κοντάρι.
Στίφτες κουβάδων
σφουγγαρίσματος.

73
74

Σακούλες αποκομιδής
απορριμμάτων αδιαφανείς,
διαστάσεων 0,65Χ0,85 μτρ,
σε συσκευασία κιλού.

Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς
σε διάφορα μεγέθη, Νο 2.
Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμ, διαφανείς
σε διάφορα μεγέθη, Νο 3.
Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας σε συσκευασία 5 τεμ.

Κιλό

10

1,80

18,00

Πακέτο

10

1,05

10,50

Πακέτο

10

1,30

13,00

Πακέτο

20

8,00

160,00

Τεμάχιο

100

2,50

250,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

100
250

0,60
2,10

60,00
525,00

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

6

4,20

25,20

Τεμάχιο

12

1,85

22,20

Τεμάχιο

4

3,30

13,20

Τεμάχιο

1

24,50

24,50

Τεμάχιο

10

1,00

10,00

Τεμάχιο

8

1,70

13,60

Τεμάχιο

8

1,30

10,40

Τεμάχιο

3

4,80

14,40

Τεμάχιο

3

4,20

12,60

Τεμάχιο

5

4,00

20,00

Σαμπουάν μπάνιου, σε συσκευασία 0,4 λτρ.
Σφουγγάρια μπάνιου σκληρό-μαλακό.
Σερβιέτες με φτερά 12 τεμ.
Σαπούνια περιποίησης χεριών και σώματος, αρωματικά
σε συσκευασία 125 γρμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 55% βαμβάκι (ραφτή)
450 γρμ.
Σφουγγαρίστρες απλές, βιδωτές, χωρίς κοντάρι.
Σιδερόπανα ΒΑΤΑ λάστιχο,
διαστάσεων 50Χ1,40 μτρ.
Σιδερώστρες πλέγμα μεταλλικό, διαστάσεων 38 εκΧ
1,10 μτρ.
Σκούπες πλαστικές, βεντάλια, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα
Σκούπες πλαστικές, φαρδιές
ίσιες, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
Σκούπες πλαστικές, ίσιες και
στενές, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα.
Σκούπες χόρτου με κοντάρι
για αύλειους χώρους.
Σκούπες χόρτου, χωρίς κοντάρι για αύλειους χώρους.
Στίφτες κουβάδων σφουγγαρίσματος.
5
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76
77
78

79

80

81

82

Στίφτες για τροχήλατα καρότσια
καθαριότητας.
Σύρμα κουζίνας
ψιλό.
Σύρμα κουζίνας
χοντρό.
Στεγνωτικόγυαλιστικό υγρό
για πλυντήριο
πιάτων σε
συσκευασία 4 λτρ.

Σφουγγάρια
πιάτων.

Τραπεζομάντιλα
διαστάσεων
1Χ1,30 μτρ, κιβ.
150 τεμ.
Υδροχλωρικό οξύ.

Υγρό καθαρισμού
πατώματος σε
συσκευασία 4 λτρ.
γενικής χρήσης.

Στίφτες για τροχήλατα καρότσια καθαριότητας.
Σύρμα κουζίνας ψιλό σε κουλούρες 1 χλμ.
Σύρμα κουζίνας χοντρό.
Γυαλιστικό-στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων, κατάλληλο
για σκληρά και μαλακά νερά,
να βοηθάει τα σκεύη να στεγνώνουν στο πλυντήριο και
να παραμένουν χωρίς ασπρίσματα και θαμπάδες.
Βιοδιασπώμενο, οικείο με το
περιβάλλον, σε συσκευασία
4 λτρ.
Σφουγγάρια υψηλής ποιότητας, διπλής όψεως, με μια
επιφάνεια αφρώδους υλικού
για απορρόφηση υγρών και
τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη πλευρά
με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο
σκληρών, διαστάσεων
14Χ7,5 εκ.
Τραπεζομάντιλα πλαστικά,
διαστάσεων 1Χ1,30 μτρ, κιβ.
150 τεμ.
Υδροχλωρικό οξύ από 16%20%, σε συσκευασία 450
γρμ.
Υγρό καθαρισμού σε συσκευασία 4 λτρ. για επιφάνειες από ξύλο, μάρμαρο,
πλακάκι, μη τοξικό, υποαλλεργικό, οικολογικό, με δυνατότητα αραίωσης, να μην
ξεβάφει χρώματα, λούστρα,
βερνίκια, σε λίτρα, με αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο με
τις οδηγίες της Ε. Ε.

6

Τεμάχιο

2

32,00

64,00

Κιλό

6

6,80

40,80

Τεμάχιο

30

0,40

12,00

Τεμάχιο

8

12,00

96,00

Τεμάχιο

100

0,20

20,00

Κυτίο

15

13,00

195,00

Τεμάχιο

8

0,60

4,80

Τεμάχιο

40

2,70

108,00
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Υγρό καθαρισμού
πιάτων,
συμπυκνωμένο σε
συσκευασία 0,5
λτρ.

84

Υγρό γενικού
καθαρισμού 500
ml.
Υγρό γενικού
καθαρισμού 1λτρ.

85

86

87

88

89

90
91
92
93

Υγρό καθαρισμού
τζαμιών
συσκευασία 1 λτρ.
με αντλία.

Υγρό καθαρισμού
τουαλέτας
συσκευασία 0,75
λτρ.
Υγρό σαπούνι
χεριών, Α΄
ποιότητας σε
συσκευασία 4 λτρ.
Υγρομάντηλα σε
συσκευασία 120
τεμ.
Φαράσια.
Φαράσια.
Φαράσια.
Χαρτί υγείας
σε συσκευασία
διπλών φύλλων.

Υγρό καθαρισμού πιάτων,
μαγειρικών σκευών και συσκευών για πλύσιμο στο χέρι, να αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ
κλπ, σε λίτρα, μη τοξικό, οικολογικό και ακίνδυνο, με
δυνατότητα αραίωσης, με
αυξημένη δυνατότητα καθαρισμού. Να είναι σύμφωνο
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υγρό γενικού καθαρισμού σε
κρέμα 500 ml τύπου cif.
Υγρό γενικού καθαρισμού
(τύπου σουίπ) 1 λτρ. ισχυρό
καθαριστικό.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών,
καθρεπτών και παρόμοιων
επιφανειών, σε 1 λτρ, σε φιάλη με αντλία, να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα
και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε. Ε.
Υγρό καθαρισμού τουαλέτας, τύπου παπί, να καθαρίζει και να αρωματίζει την
τουαλέτα, σε συσκευασία
0,75 λτρ.
Κρεμοσάπουνο, σε συσκευασία 4 λτρ,απαλό, υποαλλεργικό και με ωραίο άρωμα.
Υγρομάντηλα αρωματικά,
αντισηπτικά, σε συσκευασία
120 τεμ.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια
με λάστιχο.
Φαράσια ορθοπεδικά όρθια
με σετ σκουπάκι.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο.
Χαρτί υγείας w.c, σε ρολό,
σε συσκευασία 2φ,125 γρμ,
λείο, λευκό, από χημικό και
μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.

7

Τεμάχιο

60

0,68

40,80

Τεμάχιο

60

2,00

120,00

Τεμάχιο

30

2,70

81,00

Τεμάχιο

60

2,00

120,00

Τεμάχιο

80

1,80

144,00

Τεμάχιο

25

5,40

135,00

Τεμάχιο

5

1,60

8,00

Τεμάχιο

6

2,80

16,80

Τεμάχιο

4

4,50

18,00

Τεμάχιο

8

1,00

8,00

Τεμάχιο

1.140

0,33

376,20
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Χαρτί υγείας σε
συσκευασία
διπλών φύλλων.

Χαρτί υγείας για συσκευές
w.c, σε ρολό, σε συσκευασία
maxi 2φ ,450 γρμ λείο, λευκό, από χημικό και μηχανικό
πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
95 Χαρτί κουζίνας σε Χαρτί κουζίνας σε ρολό, βάσυσκευασία 700
ρους 700 γρμ περίπου, με αγρμ.
πορροφητικότητα στο νερό,
που δεν αφήνει χνούδι και
ανθετικό για πολλές χρήσεις.
96 Χαρτομάντιλα
Χαρτομάντιλα 1X10 τεμΧ10
10φυλλων.
φυλλων.
97 Χαρτοπετσέτες
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
σε συσκευασία
σε συσκευασία 100φυλλων,
100φυλλων (πακέ- λευκές, μαλακές, απορροφητα).
τικές, από καθαρή χαρτόμαζα.
98 Χειροπετσέτες
Χειροπετσέτα 6Χ115 μτρ
φωτοκύτταρου
λείο, λευκό, από χημικό και
HG
μηχανικό πολτό, υδατοδιαλυτό, ανθεκτικό.
99 Χλωρίνη
Διάλυμα καθαριστικό/αποπαχύρευστη σε
λυμαντικό επιφανειών, κασυσκευασία 4 λτρ. τάλληλο για απολύμανση και
λεύκανση σε συμπυκνωμένη
παχύρευστη μορφή με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο, σε συσκευασία 4 λτρ. Να είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες της
Ε. Ε. με έγκριση απολ/κής
δράσης από ΕΟΦ.
100 Χλώριο πλυντηρί- Χλώριο ασφαλές για χρήση
ου ρούχων σε
πλυντηρίου ρούχων σε
συσκευασία 2 λτρ συσκευασία 2 λτρ.
101 Χρωμοπαγίδες σε Χρωμοπαγίδες για πλυντήριο
συσκευασία 10
ρούχων σε συσκευασία 10
τεμ
τεμ.
102 Ωτοκαθαριστές
Ωτοκαθαριστές σε κυτία 200
σε κυτία 200 τεμ.
τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.

8

Τεμάχιο

350

1,26

441,00

Τεμάχιο

220

1,70

374,00

Πακέτο

40

1,20

48,00

Πακέτο

150

0,56

84,00

Τεμάχιο

120

2,80

336,00

Τεμάχιο

36

5,40

194,40

Τεμάχιο

10

3,40

34,00

Πακέτο

30

2,70

81,00

Κυτίο

40

1,00

40,00
8.387,10
2.012,90
10.400,00
10.400,00

ΑΔΑ: 9ΟΥ2469ΗΜΦ-4ΞΓ

20PROC007751876 2020-12-01
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία εταιρείας:
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ:
Διεύθυνση έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Fax, E-mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Διαχείρισης
Μ. Αλεξάνδρου 86
531 00 Φλώρινα

Θέμα: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ/2395/01-12-2020 πρόσκληση.

Σας υποβάλλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα μας
στην διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του
Κέντρου κατά το έτος 2021 αναφορικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ/2395/01-12-2020 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακαλούμε όπως
κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην ανωτέρω διαδικασία.
Ο/Η Αιτ………

(σφραγίδα και υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Σφραγισμένος φάκελος προσφοράς.

