
            
          
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και 

προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 372 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών 

Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην 

Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, 

ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη 

προσφορά για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, με απευθείας ανάθεση, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανήλικων Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, 

στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο 

«Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

 

1. Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

procurement@kinonikoekav.gr μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, ώρα 15:00. Η υποβολή θα 

επικυρώνεται με αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. 
 

Για την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα πρόσκληση. 
 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το 

οριζόμενο πρότυπο, και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπουμένου, 

θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος:  

- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος; 

- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, ούτε εκκρεμούν 

σε βάρος του αντίστοιχες αιτήσεις;    

- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν 

4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο 

αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο του νομίμου 

εκπροσώπου του. 

 

Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210 72 55 363 και e- mail: 

kinonikoekav@gmail.com.  
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2. Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών καθαρισμού και 

προσωπικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για 

την κάλυψη των καθημερινών αναγκών καθαριότητας των δομών αλλά και των προσωπικών αναγκών 

των φιλοξενούμενων παιδιών που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3, που λειτουργεί το 

Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, όπως αυτά καταγράφονται ανά είδος, 

ποσότητα και ενδεικτική τιμή στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
Γάντια μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 
τμχ - Μεγέθους MEDIUM) 

18424300-0 18 - 
 

Γάντια μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 
τμχ - Μεγέθους LARGE) 

18424300-0 18 - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 252,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
Σάκοι απορριμμάτων 80 λίτρων 
(Συσκευασία των 10 τμχ) 

19640000-4 340 - 
 

Σάκοι απορριμμάτων μικροί για WC 
(Συσκευασία των 30 τμχ) 

19640000-4 170 - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 317,90 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
Σύρμα για κατσαρόλες (Συσκευασία των 
12 τμχ) 

39220000-0 40 - 

 Ρολό Μεμβράνη 200m x 40cm 39220000-0 10 - 

Ρολό Αλουμινόχαρτο 100m x 40cm 39220000-0 12 - 

Χαρτί Κουζίνας (357m – 4,5 kg) 39220000-0 20 - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 473,20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
Απολυμαντικό Επιφανειών 5 lt               
(Καθαριστικό - απολυμαντικό επιφανειών 
και εξοπλισμού παρασκευής-
επεξεργασίας τροφίμων) 

39830000-9 - 30 
 

Υγρό Καθαριστικό για πατώματα 5 lt 39830000-9 - 40 



            
Χλωρίνη Παχύρευστη 5 lt 39830000-9 - 40 

Απορρυπαντικό Ρούχων σε σκόνη 10 kg 39830000-9 - 150 

Μαλακτικό Ρούχων 5 lt 39830000-9 - 95 

Υγρό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 
5 lt 

39830000-9 - 170 

Υγρό Πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 5 lt 39830000-9 - 90 

Κρεμοσάπουνο 5 lt 39830000-9 - 160 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.010,90 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 21x25 cm 32 gr 
(200 φύλλα / συσκευασία) 

39830000-9 200 - 

 

Σκούπα με κοντάρι 39830000-9 6 - 

Σκούπα ανταλλακτικό 39830000-9 8 - 

Σφουγγαρίστρα με κοντάρι 39830000-9 6 - 

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό 39830000-9 10 - 

Κουβάς 39830000-9 7 - 

Φαράσι πλαστικό 39830000-9 9 - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 316,51 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 6 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Οδοντόβουρτσα (Μέτρια)  33700000-7 150 - 

 

Οδοντόπαστα (75 ml) 33700000-7 408 - 

Ξυραφάκια (Gillete blue slalom, 
συσκευασία 5 τμχ) 

33700000-7 184 - 

Αφρός Ξυρίσματος (200 ml) 33700000-7 90 - 

After Shave (100 ml) 33700000-7 50 - 

Αποσμητικό Roll-On 33700000-7 60 - 

Μπατονέτες (Συσκευασία των 100 τμχ) 33700000-7 30 - 

Σαπούνια (Συσκευασία των 4 τμχ - 
125gr/τμχ) 

33700000-7 130 - 

Σαμπουάν (350 ml) 33700000-7 474 
-   
-  

Χτένα (Ανδρική) 33700000-7 55 - 

Νυχοκόπτης  33700000-7 40 - 

Χειρουργικές Μάσκες Μίας Χρήσης (συσκ. 
100 τμχ) 

33700000-7 2.000 - 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.271,23 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 CPV ΤΜΧ 
ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡ

Α 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 



            
ΜΕ ΦΠΑ 

Αλκοολούχο Αντισηπτικό Χεριών 4Lt  33631600-8 - 120  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 604,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.246,54 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος ανάδοχος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

υποβάλλοντας την οικονομική προσφορά του υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων 

ανά ομάδα εμπορευμάτων. Προσφορά η οποία δεν θα αφορά το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων 

ανά ομάδα θα απορρίπτεται.  
 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων. 
 

Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος αναδόχου, εντός 24 ωρών 

από της ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός θα 

προσκομίσει: 

- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας; 

- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας; 

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.  
 

Στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται 

φωτοτυπικό αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και πιστοποιητικό περί μη τροποποίηση τους. 

 

3. Ειδικοί όροι προμήθειας 
 

1. Οι ποσότητες για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες των Δομών και του 

Προγράμματος και δύναται να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μεταβληθούν οι 

ποσότητες μεταξύ προϊόντων της ίδιας ομάδας) μέχρι ποσοστού 20% επί των αναφερομένων στον 

άνω Πίνακα προϊόντων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της Δράσης, χωρίς δικαίωμα μεταβολής του μοναδιαίου κόστους.  
 

2. Τα ζητούμενα είδη θα είναι προϊόντα Α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην 

αγορά. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 

είναι σύμφωνη με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ 

τυποποιημένα θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 
 

3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα προϊόντος που προμήθευσε, εντός δύο 

(2) εργασίμων ημερών από την διαπίστωση του προβλήματος και της ενημέρωσής του, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, από τον Συντονιστή κάθε Δομής ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλους του προσωπικού της. Αυτονόητα τον ανάδοχο βαρύνουν στο 

ακέραιο οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης των ακατάλληλων προϊόντων, μη 

αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως του φορέα για την από μέρους του αναδόχου 

παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του.  
 



            
4. Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε δαπάνες του αναδόχου και µε δικά του μεταφορικά μέσα, που 

τηρούν την κοινοτική και εθνική νομοθεσία μεταφοράς, στην έδρα κάθε Δομής. Οι παραδόσεις των 

ειδών θα γίνουν μετά από προγραμματισμό και εντολή προς τον Ανάδοχο. 
 

5.  Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από τον Συντονιστή κάθε Δομής Φιλοξενίας ή από 

υπάλληλο της Δομής που θα εξουσιοδοτήσει αυτός. Το πρόσωπο παραλαβής των ειδών θα 

προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγχει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε 

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Στο δελτίο αποστολής  θα αναγράφονται λεπτομερώς, το 

είδος, η ποσότητα και η τιμή με και χωρίς Φ.Π.Α. των παραδιδόμενων ειδών. 
 

6. Ο ανάδοχος λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα τους τηρεί 

πλήρως, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση και η μη τήρησή τους 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.   
 

7. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας Αρχής με τη 

σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 περί προμηθειών του 

Δημοσίου.  
 

8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του  αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται.  
 

9. Η εξόφληση της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας  θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από 

την πραγματική και προσήκουσα παράδοσή της και την παραλαβή-αποδοχή της, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα και εφόσον ο ανάδοχος παραδώσει σε πρωτότυπο: 

α) Τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται το είδος με τα ειδικά χαρακτηριστικά του, η ποσότητα, η 

τιμή μονάδας, η συνολική αξία και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

β) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

γ) Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας πλην κεντρική διοίκησης, σε ισχύ.  

δ) Ποινικό Μητρώο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας/επιχείρησης σε ισχύ. 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016. 

ζ) Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής, στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό 

πρόσωπο  

η) καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο που απαιτηθεί.  
 

Διευκρινίζεται ότι τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή), για την 

παροχή των υπηρεσιών. 

 

Χολαργός, 17 Αυγούστου 2020 

 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

 
Πρόεδρος ΔΣ  



            

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου ………………..………… 
 

……….. υποψήφιος ανάδοχος ……………………………………… εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον ………. για την 

απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών 

καθαριότητας των δομών αλλά και των προσωπικών αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών που 

διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3, που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και 

στην Κορησό Καστοριάς, υποβάλλω την ακόλουθη Προσφορά: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Γάντια μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 
τμχ - Μεγέθους MEDIUM) 

18424300-0 18 - 
 

Γάντια μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 
τμχ - Μεγέθους LARGE) 

18424300-0 18 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Σάκοι απορριμμάτων 80 λίτρων 
(Συσκευασία των 10 τμχ) 

19640000-4 340 - 
 

Σάκοι απορριμμάτων μικροί για WC 
(Συσκευασία των 30 τμχ) 

19640000-4 170 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Σύρμα για κατσαρόλες (Συσκευασία των 
12 τμχ) 

39220000-0 40 - 

 Ρολό Μεμβράνη 200m x 40cm 39220000-0 10 - 

Ρολό Αλουμινόχαρτο 100m x 40cm 39220000-0 12 - 

Χαρτί Κουζίνας (357m – 4,5 kg) 39220000-0 20 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Απολυμαντικό Επιφανειών 5 lt               
(Καθαριστικό - απολυμαντικό επιφανειών 
και εξοπλισμού παρασκευής-
επεξεργασίας τροφίμων) 

39830000-9 - 30 
 

Υγρό Καθαριστικό για πατώματα 5 lt 39830000-9 - 40 



            
Χλωρίνη Παχύρευστη 5 lt 39830000-9 - 40 

Απορρυπαντικό Ρούχων σε σκόνη 10 kg 39830000-9 - 150 

Μαλακτικό Ρούχων 5 lt 39830000-9 - 95 

Υγρό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 
5 lt 

39830000-9 - 170 

Υγρό Πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 5 lt 39830000-9 - 90 

Κρεμοσάπουνο 5 lt 39830000-9 - 160 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 21x25 cm 32 gr 
(200 φύλλα / συσκευασία) 

39830000-9 200 - 

 

Σκούπα με κοντάρι 39830000-9 6 - 

Σκούπα ανταλλακτικό 39830000-9 8 - 

Σφουγγαρίστρα με κοντάρι 39830000-9 6 - 

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό 39830000-9 10 - 

Κουβάς 39830000-9 7 - 

Φαράσι πλαστικό 39830000-9 9 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 6 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Οδοντόβουρτσα (Μέτρια)  33700000-7 150 - 

 

Οδοντόπαστα (75 ml) 33700000-7 408 - 

Ξυραφάκια (Gillete blue slalom, 
συσκευασία 5 τμχ) 

33700000-7 184 - 

Αφρός Ξυρίσματος (200 ml) 33700000-7 90 - 

After Shave (100 ml) 33700000-7 50 - 

Αποσμητικό Roll-On 33700000-7 60 - 

Μπατονέτες (Συσκευασία των 100 τμχ) 33700000-7 30 - 

Σαπούνια (Συσκευασία των 4 τμχ - 
125gr/τμχ) 

33700000-7 130 - 

Σαμπουάν (350 ml) 33700000-7 474 
-   
-  

Χτένα (Ανδρική) 33700000-7 55 - 

Νυχοκόπτης  33700000-7 40 - 

Χειρουργικές Μάσκες Μίας Χρήσης (συσκ. 
100 τμχ) 

33700000-7 2.000 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 CPV ΤΜΧ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 



            

Αλκοολούχο Αντισηπτικό Χεριών 4Lt  33631600-8 - 120  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία …………………………….. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης …………………………….. 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 


