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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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Μαγνησία Λάρισα Αγιά Τρίκαλα Καρδίτσα

1
Υγρό Καθαριστικό
Πατώματος (1Λ)

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς έντονη οσµή.
Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 -
15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 5 0 0 12 3 20

2
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Στη
συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να περιέχει
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου
τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 4 8 0 8 0 20

3 Κοντάρι
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες INOX, χωρίς πλαστική επικάλυψη, με
χοντρό σπείρωμα 3/4,
μήκους τουλάχιστον 1,30 μέτρα. ΤΜΧ 3 0 0 0 0 3

4 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 14lt, +/ - 10%με
χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της
σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 1 0 0 0 0 1

5 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα. Θα πρέπει να
είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH 5,5 - 7, περιεκτικότητα σε
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων.
Να φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το
εργοστάσιο κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 0 0 0 16 4 20

6
Πανί
απορροφητικό,
σπογγοπετσέτα

Απορροφητικό πανάκι καθαρισμού, τύπου wettex ή ισοδύναμο. Υψηλή
απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα ΤΜΧ 3 0 0 0 0 3

7
Ρολό πανί
απορροφητικό 14
μέτρα

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 14 μέτρων ( τύπου vetex ή
ισοδύναμο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα ΤΜΧ 1 0 0 0 0 1

8

Ανταλλακτικό Πανί
για σκούπα
ξεσκονίσματος
τύπου swiffer

Aνταλλακτικά πανάκια για Ξεσκόνισμα µε ειδική σύνθεση που µαγνητίζει και
παγιδεύει σκόνη και τρίχες. Ανταλλακτικά συµβατά με συσκευές swiffer. ΤΜΧ 0 375 0 0 0 375

Στοιχεία Επιχείρησης:………………….

Ποσότητα
ΜΜΧαρακτηριστικά

ΤΜΗΜΑ5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α/Α Είδος Σύνολο Ποστότητας
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9
Σακούλες
απορριμάτων ΓΙΓΑΣ
(80Χ110)

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ
110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παρθένο
πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να
έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 200 100 150 100 50 600

10
Σακούλες
απορριμάτων
μικρές (45Χ55)

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
45Χ55εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παρθένο
πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να
έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 250 600 0 0 200 1050

11
Σκούπα
(ανταλλακτικό)

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας σκληρότητας με
τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 0 1 5 1 7

12 Σκούπα με κοντάρι
Σκούπα με κοντάρι: μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. Να
συμπεριλαμβάνεται συμβατό κοντάρι ΤΜΧ 0 2 0 0 0 2

13
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου). Εξαιρετικής
αντοχής με μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και
τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και με σκληρή επιφάνεια για την αποκόλληση
ρύπων από σκληρές επιφάνειες ΤΜΧ 5 5 0 8 0 18

14
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 2 1 3 1 7

15
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης
(1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά
λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με
οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 16 8 0 0 24

16
Υγρό καθαρισμού
Τουαλέτας

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc με κατάλληλο ακροφύσιο για να φτάνει στα
δύσκολα σημεία της λεκάνης. Να διαθέτει
ευχάριστο άρωμα. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 10 5 0 10 0 25

17 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Θα πρέπει να είναι
παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη.
Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του
στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη
των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 2 1 0 0 0 3
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18
Ρολό Χαρτί
Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των 900gr το κάθε
ρολό, με απόκλιση + / -10%. Να είναι αντοχής στη χρήση, απορροφητικό και να μην
αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 50 16 5 40 25 136

19 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ , των 125gr
το κάθε ρολό, με απόκλιση + / -5%. Να είναι αντοχής στη χρήση και να
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με
διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 300 120 50 160 60 690

20 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιεεργά
λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι μεγαλύτερο των 5 λίτρων.
Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 10 6 0 40 6 62

1311,14 Αξία άνευ ΦΠΑ
314,67 ΦΠΑ24%
1625,81 Συνολική ΑξίαΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΌ
Σκόνη για απόφραξη σωληνώσεων. Να ξεβουλώνει
σωλήνες και σιφώνια. Καθαρίζει με κρύο ή ζεστό νερό. ΤΜΧ 0 64 0 0 64

2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
SPRAY(ΤΜΧΤΩΝ

500ΜL)

Καθαριστικό υγρό επιφανειών με σύστημα ψεκασμού. Να
περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό
διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)min 6%. Ειδική
σύνθεση απολυμαντική και αντιβακτηριδιακή. Να δίνονται
οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. ΤΜΧ 0 0 0 8 8

3
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και
το στέγνωμα. Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης
και ασφάλειας. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να
περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)
min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στις οδηγίες της ευρωπαϊκής
ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 5 0 5 10

4 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον
14lt +/- 10%, με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο
εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 0 0 0 1 1

5 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό
άρωμα. Θα πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο,
ουδέτερου pH 5,5 - 7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά
συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη όχι
μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα
να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το εργοστάσιο
κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 4 30 6 5 45

6

Ανταλλακτικά
ξεσκονόπανα
τύπου swiffer ή
ισοδύναμα

Ξεσκονόπανα µε ειδική σύνθεση που µαγνητίζει και παγιδεύει
σκόνη και τρίχες,
ανταλλακτικά συµβατά µε τη χειρολαβή της ΤΜΧ 0 0 0 30 30

7 Οινόπνευμα (1λ)
Αλκοολούχος λοσιόν με οινόπνευμα τουλάχιστον 90 βαθμών: με
ήπια αντισηπτική δράση κατάλληλη για εντριβές, μασάζ και
καθαρισμό των χεριών. ΛΙΤΡΟ 3 0 0 0 3

Στοιχεία Επιχείρησης:…………..

Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ6: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ

Α/Α Είδος
Ποσότητα

Σύνολο Ποστότητας
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8
Πανί
απορροφητικό,
σπογγοπετσέτα

Απορροφητικό πανάκι καθαρισμού, τύπου wettexή ισοδύναμο.
Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα ΤΜΧ 0 0 0 3 3

9
Πανί με μικροίνες,
Ξεσκονίσματος

Πανί με μικροίνες, κατάλληλο για ξεσκόνισμα επιφανειών. Να
μην αφήνει χνούδι. ΤΜΧ 0 10 0 0 10

10
Σακούλες
απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο
(HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης
θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 1000 100 120 1220

11
Σακούλες
απορριμάτων
μικρές 45Χ55

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 45Χ55εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο
(HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης
θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 2000 10 360 2370

12
Σκούπα
(ανταλλακτικό)

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο
σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 3 0 2 5

13 Σκούπα με κοντάρι
Σκούπα με κοντάρι: μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή
μέτριας σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο
σπείρωμα 3/4. Να συμπεριλαμβάνεται συμβατό κοντάρι ΤΜΧ 1 0 0 0 1

14
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου).
Εξαιρετικής αντοχής με μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για
απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και με
σκληρή επιφάνεια για την αποκόλληση ρύπων από σκληρές
επιφάνειες ΤΜΧ 0 0 0 10 10

15
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 4 0 2 6

16
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης (1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά
επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15
%. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική όχι μεγαλύτερη των
5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 4 30 0 0 34
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17
Υγρό καθαρισμού
Τουαλέτας

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc με κατάλληλο ακροφύσιο για να
φτάνει στα δύσκολα σημεία της λεκάνης. Να διαθέτει
ευχάριστο άρωμα. Να φέρει σήμανση CE&να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 0 10 0 10

18 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι.
Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να
διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά
συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη
των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 0 0 0 3 3

19
Ρολό Χαρτί
Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου
των 900gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-10%. Να είναι αντοχής
στη χρήση, απορροφητικό και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα
να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό
περίβλημα. ΤΜΧ 10 150 10 24 194

20 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό,
γκοφρέ , των 125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + / -5%. Να είναι
αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα
φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 0 80 80 240 400

21 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό παχύρρευστο υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%,
ανιονικά τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό
δοχείο όχι μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να
διαθέτειπινακίδα με οδηγίες για την αραίωση (τουλάχιστον 1
μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) , τη χρήση καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 20 8 5 33

1336,15 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
320,68 ΦΠΑ24%
1656,83 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΑΙΤ/ ΝΑΙ ΑΙΓΙΟ ΗΛΕΙΑ

1
Υγρό καθαριστικό
πατώματος

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς έντονη οσµή. Θα
περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης
και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 4 0 0 4

2
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Στη
συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να περιέχει
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου
τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 8 0 0 8

3 Κοντάρι
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες INOX, χωρίς πλαστική επικάλυψη, με χοντρό
σπείρωμα 3/4,
μήκους τουλάχιστον 1,30 μέτρα. ΤΜΧ 2 0 0 2

4 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 14lt +/ - 10%, με
χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της
σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 0 0 2 2

5 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα. Θα πρέπει να
είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH 5,5 - 7, περιεκτικότητα σε
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να
φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το
εργοστάσιο κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 8 0 0 8

7 Οινόπνευμα (1Λ)
Αλκοολούχος λοσιόν με οινόπνευμα τουλάχιστον 70 βαθμών: με ήπια αντισηπτική
δράση κατάλληλη για εντριβές, μασάζκαι καθαρισμό των χεριών. ΛΙΤΡΟ 1 0 0 1

8 πανί απορροφητικό
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο
στέγνωμα ΤΜΧ 6 0 6 12

10
Σακούλες
απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ110
εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παρθένο
πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται
να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 60 150 0 210

Στοιχεία Επιχείρησης:…………….

Ποσότητα
Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α Είδος Σύνολο Ποστότητας
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11
Σακούλες
απορριμάτων 52Χ75

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων 52Χ75
εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παρθένο
πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται
να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 100 0 0 100

12
Σκούπα
(ανταλλακτικό)

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας σκληρότητας με
τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 2 0 0 2

14
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου). Εξαιρετικής αντοχής με
μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων
επιφανειών και με σκληρή επιφάνεια για την αποκόλληση ρύπων από σκληρές
επιφάνειες ΤΜΧ 3 0 5 8

15
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 2 1 2 5

16
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης (1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο
από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική όχι
μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 8 8 16

18 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Θα πρέπει να είναι
παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα
σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 2 0 0 2

19 Ρολό Χαρτί Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των 900gr το κάθε
ρολό, με απόκλιση + / -10%. Να είναι αντοχής στη χρήση, απορροφητικό και να μην
αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 10 5 5 20

20 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ , των 125gr το
κάθε ρολό, με απόκλιση + / -5%. Να είναι αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται
εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 60 50 50 160

21 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιεεργά
λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Η
συσκευασία να διαθέτειπινακίδα με οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 0 12 12

316,16 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
75,88 ΦΠΑ24%
392,04 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ

1
Υγρό Καθαριστικό
Πατώματος

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος
χωρίς έντονη οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά
λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 15 0 0 0 15

2
Υγρό καθαριστικό
πατώματος (για
ξύλινο πάτωμα)

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό ξύλινου
πατώµατος χωρίς έντονη οσµή. Θα περιέχει ενεργά
επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15
%. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς
και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 3 0 0 0 3

3
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και
το στέγνωμα. Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης
και ασφάλειας. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να
περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)
min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στις οδηγίες της ευρωπαϊκής
ένωσης. ΛΙΤΡΟ 4 0 4 0 8

4 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον
14lt +/- 10%, με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο
εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 0 0 1 0 1

5 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό
άρωμα. Θα πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο,
ουδέτερου pH 5,5 - 7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά
συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι
οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη όχι
μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα
να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το εργοστάσιο
κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 0 0 12 0 12

6 Κοντάρι
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες INOX, χωρίς πλαστική
επικάλυψη, με χοντρό σπείρωμα 3/4,
μήκους τουλάχιστον 1,30 μέτρα. ΤΜΧ 3 0 2 0 5

Στοιχεία Επιχείρησης:……………………………………..

Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ8: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α Είδος
Ποσότητα

Σύνολο Ποσότητας
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7 Οινόπνευμα (1Λ)
Αλκοολούχος λοσιόν με οινόπνευμα τουλάχιστον 90 βαθμών: με
ήπια αντισηπτική δράση κατάλληλη για εντριβές, μασάζ και
καθαρισμό των χεριών. ΛΙΤΡΟ 1 0 0 0 1

8
Πανί με μικροίνες
για ξεσκονισμα

Πανί με μικροίνες κατάλληλο για ξεσκόνισμα επιφανειών, να μην
αφήνει χνούδι. ΤΜΧ 0 15 0 0 15

9
Σακούλες
απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο
(HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο
περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 0 0 220 0 220

10
Σακούλες
απορριμάτων
μικρές

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 45 Χ55 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο
(HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο
περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 800 0 200 0 1000

11
Σκούπα
(ανταλλακτικό)

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο
σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 6 2 2 0 10

12 Σκούπα χόρτου Σκούπα χόρτου ΤΜΧ 3 0 0 0 3

13
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 3 1 2 0 6

14
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης (1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά
επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15
%. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική όχι μεγαλύτερη των
5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 8 4 16 28

15 Φαράσι
Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό
με λάστιχο ΤΜΧ 0 2 0 0 2

16 Φαράσι με κοντάρι
Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό
με ορθοστατικό κοντάρι ύψους 60εκ
τουλάχιστον ΤΜΧ 0 0 2 0 2

17
Ρολό Χαρτί
Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου
των 900gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-10%. Να είναι αντοχής
στη χρήση, απορροφητικό και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα
να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 8 0 0 20 28
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18 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό,
γκοφρέ , των 125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + / -5%. Να είναι
αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα
φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε
πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 100 100 50 60 310

19 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%,
ανιονικά τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό
δοχείο όχι μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να
διαθέτειπινακίδα με οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 16 0 8 0 24

543,96 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
130,55 ΦΠΑ24%
674,51 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΑΝΕΥΦΠΑ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΑΘΗΝΑ ΥΔΡΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΚΥΘΗΡΑ

1
Υγρό Καθαριστικό
Πατώματος

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς έντονη
οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά
άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς
και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 0 4 0 0 4

2 Αποφρακτικό
Σκόνη για απόφραξη σωληνώσεων. Να ξεβουλώνει
σωλήνες και σιφώνια. Καθαρίζει με κρύο ή ζεστό νερό. ΤΜΧ 0 0 5 0 5

3
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα.
Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να
περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 4 4 0 8

4 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 14lt, με
χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της
σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 0 0 2 0 2

5 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα. Θα
πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH 5,5 - 7,
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική
φιάλη όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα να
αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το εργοστάσιο κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 84 12 4 0 100

6

Ανταλλακτικό Πανί
για σκούπα
ξεσκονίσματος τύπου
swiffer

Aνταλλακτικά πανάκια για Ξεσκόνισμα µε ειδική σύνθεση που µαγνητίζει και
παγιδεύει σκόνη και τρίχες. Ανταλλακτικά συµβατά με συσκευές swiffer. ΤΜΧ 0 0 75 0 75

7
Σακούλες
απορριμάτων 80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που
όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα
πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 40 60 40 140

9 Σκούπα χόρτου Σκούπα χόρτου ΤΜΧ 0 0 2 0 2

Στοιχεία Επιχείρησης:………………………….

Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ9: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α Είδος
Ποσότητα

Σύνολο Ποστότητας
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10 Σκούπα με κοντάρι
Σκούπα με κοντάρι: μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. Να
συμπεριλαμβάνεται συμβατό κοντάρι ΤΜΧ 0 2 2 0 4

11
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου). Εξαιρετικής
αντοχής με μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και
τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και με σκληρή επιφάνεια για την
αποκόλληση ρύπων από σκληρές επιφάνειες ΤΜΧ 0 5 5 0 10

12
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 0 1 0 1

13
Σφουγγαρίστρα
ανταλλακτικό

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα
3/4. ΤΜΧ 0 4 3 0 7

14
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης (1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά
λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα
με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 4 4 16 24

15 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Θα πρέπει να
είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη.
Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά
του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι
μεγαλύτερη των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 28 0 0 0 28

16 Ρολό Χαρτί Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των 900gr το
κάθε ρολό, με απόκλιση + /-10%. Να είναι αντοχής στη χρήση, απορροφητικό
και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση.
Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 308 24 20 5 357

17 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ , των
125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-5%. Να είναι αντοχής στη χρήση και να
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με
διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 600 60 30 40 730

18 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά
τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι
μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με οδηγίες για
τη χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 12 8 0 20

1461,32 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
350,72 ΦΠΑ24%
1812,04 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

1

Καθαριστικό
απολυμαντικό
SPRAY(τμχ των
500μλ)

Καθαριστικό υγρό επιφανειών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)min 6%. Ειδική σύνθεση απολυμαντική
και αντιβακτηριδιακή. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται
οδηγίες ασφάλειας. ΤΜΧ 6 0 0 0 0 6

2
Υγρό Καθαριστικό
Πατώματος (1Λ)

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς
έντονη οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με
οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 0 10 0 0 0 10

3
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το
στέγνωμα. Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και
ασφάλειας. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει
οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να
φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 4 0 4 0 8

5 Κουβάς με στιπτήρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 14lt,
με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το
στύψιμο της σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 0 2 0 0 0 2

6 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα. Θα
πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH 5,5 - 7,
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε
πλαστική φιάλη όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση CE.
Στην ετικέτα να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το εργοστάσιο
κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 8 4 1 0 0 13

Στοιχεία Επιχείρησης:…………………………….

Ποσότητα
Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α Είδος Σύνολο Ποστότητας
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9
Ρολό πανί
απορροφητικό 14
μέτρα

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 14 μέτρων ( τύπου vetex ή
ισοδύναμο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα ΤΜΧ 0 0 0 0 1 1

11
Σακούλες
απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά
100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο
περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 100 200 0 0 50 350

13
Σακούλες
απορριμάτων 52Χ75

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 52 Χ75 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά
100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο
περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 0 0 0 30 0 30

17
Σακούλες
απορριμάτων
μικρές

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 45Χ55 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά
100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο
περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 0 300 0 60 0 360

16
Σκούπα
(ανταλλακτικό)

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 3 0 0 0 3

17 Σκούπα με κοντάρι
Σκούπα με κοντάρι: μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 0 0 0 0 1 1

18
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου).
Εξαιρετικής αντοχής με μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για
απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και με σκληρή
επιφάνεια για την αποκόλληση ρύπων από σκληρές επιφάνειες ΤΜΧ 0 0 0 0 10 10

21
Υγρό Καθαρισμού
Γενικής Χρήσης (1Λ)

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά
επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Να
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 0 0 0 10 0 10
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22
Υγρό καθαρισμού
Τουαλέτας

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc με κατάλληλο ακροφύσιο για να φτάνει
στα δύσκολα σημεία της λεκάνης. Να διαθέτει
ευχάριστο άρωμα. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής
ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 5 5 0 0 0 10

23 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Θα
πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει
εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και
γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και
βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 0 0 0 0 4 4

24 Ρολό Χαρτί Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των
900gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-10%. Να είναι αντοχής στη χρήση,
απορροφητικό και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 10 10 8 18 6 52

25 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ ,
των 125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-5%. Να είναι αντοχής στη
χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 100 30 24 96 36 286

27 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά
τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι
μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με
οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 4 8 4 0 4 20

511,97 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
122,87 ΦΠΑ24%
634,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ

1
Υγρό Καθαριστικό
Πατώματος

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς
έντονη οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από
5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα
με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 20 0 0 20

2
Υγρό καθαριστικό
πατώματος (για
ξύλινο πάτωμα)

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό ξύλινου πατώµατος
χωρίς έντονη οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο
από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει
πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 0 4 0 4

2
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το
στέγνωμα. Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και
ασφάλειας. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει
οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να
φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 20 4 4 28

3 Κοντάρι
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες INOX, χωρίς πλαστική
επικάλυψη, με χοντρό σπείρωμα 3/4,
μήκους τουλάχιστον 1,30 μέτρα. ΤΜΧ 3 2 0 5

4
Κρεμοσάπουνο
(1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα.
Θα πρέπει να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH
5,5 - 7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, .
Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα.
Σε πλαστική φιάλη όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση
CE. Στην ετικέτα να αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το
εργοστάσιο κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 16 8 0 24

5 Οινόπνευμα
Αλκοολούχος λοσιόν με οινόπνευμα τουλάχιστον 70 βαθμών: με ήπια
αντισηπτική δράση κατάλληλη για εντριβές, μασάζ και καθαρισμό των
χεριών. ΛΙΤΡΟ 0 1 0 1

Στοιχεία Επιχείρησης:…………………………………

Ποσότητα
Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΟΡΕΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α Είδος
Σύνολο

Ποστότητας
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6
Πανί
απορροφητικό,
σπογγοπετσέτα

Απορροφητικό πανάκι καθαρισμού, τύπου wettex ή ισοδύναμο.
Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα ΤΜΧ 0 6 0 6

7
Σακούλες
απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο
κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί
ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 100 250 150 500

8
Σακούλες
απορριμάτων
μεσαίες 52Χ75

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 52 Χ75 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο
κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί
ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 400 0 400

9
Σακούλες
απορριμάτων
70Χ30

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 70 Χ30 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο
κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί
ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 70 0 0 70

10
Σακούλες
απορριμάτων
μικρές 45Χ55

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 45 Χ55 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο
κατά 100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί
ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή
σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 180 0 180

11
Σακούλες για
ηλεκτρική σκούπα

Υφασμάτινες σακούλες γνήσιες ή συμβατές για ηλεκτρική σκούπα
Bosch ergomax 2000 watt /FD8310 MODEL/Type VBBS800V00 ΤΜΧ 0 0 24 24

12
Σκούπα
ανταλλακτικό

Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας
σκληρότητας με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα
3/4. ΤΜΧ 3 2 1 6

13
Σφουγγαράκι
Κουζίνας

Σφουγγάρι για πλύσιμο σκευών (διάστασης 14Χ7 εκ. περίπου).
Εξαιρετικής αντοχής με μαλακή επιφάνεια αφρώδους υλικού για
απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και με
σκληρή επιφάνεια για την αποκόλληση ρύπων από σκληρές
επιφάνειες ΤΜΧ 0 6 0 6
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14
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 2 2 1 5

15 Υγρό πιάτων

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Θα
πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει
εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και
γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και
βιοδιασπώμενα. Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων ΛΙΤΡΟ 0 2 0 2

16
Ρολό Χαρτί
Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των
900gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + / -10%. Να είναι αντοχής στη
χρήση, απορροφητικό και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να
χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό
περίβλημα. ΤΜΧ 10 20 20 50

17 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ
, των 125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-5%. Να είναι αντοχής στη
χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 200 240 70 510

18 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά
τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι
μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με
οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 20 6 0 26

815,97 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
195,83 ΦΠΑ24%
1011,80 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΣΥΡΟΣ ΛΕΡΟΣ ΡΟΔΟΣ

1 Κρεμοσάπουνο (1Λ)

Υγρό σαπούνι , κατάλληλο για πλύσιμο χεριώνμε διακριτικό άρωμα. Θα πρέπει
να είναι αντιβακτηριδιακό, παχύρρευστο, ουδέτερου pH 5,5 - 7,
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, . Τα δε συστατικά
του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη όχι
μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Να φέρει τη σήµανση CE. Στην ετικέτα να
αναγράφει τη σύνθεση του υλικού και το εργοστάσιο κατασκευής. ΛΙΤΡΟ 3 2 10 15

2
Υγρό καθαριστικό
πατώματος

Υγρό καθαρισµού κατάλληλο για τον καθαρισµό πατώµατος χωρίς έντονη
οσµή. Θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά
άλατα 5 - 15 %. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς
και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. ΛΙΤΡΟ 0 4 0 4

3
Υγρό καθαριστικό
Τζαμιών

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα.
Στη συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να περιέχει
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου
τουλάχιστον αλκοόλη)min 6%. Να φέρει σήμανση CE&να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στις οδηγίες της
ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 4 5 9

4

Ανταλλακτικά
ξεσκονόπανα
τύπου swiffer ή
ισοδύναμα

Ξεσκονόπανα µε ειδική σύνθεση που µαγνητίζει και παγιδεύει σκόνη και
τρίχες,
ανταλλακτικά συµβατά µε τη χειρολαβή της ΤΜΧ 0 0 15 15

5 Χειρολαβή ξεσκονιστήρι Χειρολαβή ξεσκονιστήρι τύπου swiffer ή ισοδύναμη ΤΜΧ 0 0 1 1

6 Οινόπνευμα
Αλκοολούχος λοσιόν με οινόπνευμα τουλάχιστον 90 βαθμών: με ήπια
αντισηπτική δράση κατάλληλη για εντριβές, μασάζ και καθαρισμό των χεριών. ΛΙΤΡΟ 0 0 2 2

7 Κοντάρι
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες INOX, χωρίς πλαστική επικάλυψη, με
χοντρό σπείρωμα 3/4,
μήκους τουλάχιστον 1,30 μέτρα. ΤΜΧ 0 0 1 1

Στοιχεία Επιχείρησης:……………………………….

Ποσότητα
Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ12: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α Είδος
Σύνολο

Ποστότητας
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8 Κουβάς
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 14lt +/ - 10%,
με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο
της σφουγγαρίστρας. ΤΜΧ 0 0 1 1

9
Σακούλες απορριμάτων
70Χ80

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
70Χ80 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει
να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 0 200 200

10
Σακούλες απορριμάτων
80Χ110

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
80 Χ110 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει
να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 100 100 500 700

11
Σακούλες απορριμάτων
52Χ75

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
52Χ75 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει
να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 30 0 30

12
Σακούλες απορριμάτων
μικρές 45Χ55

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων
45 Χ55 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά 100%, µη τοξικό, που όταν
καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει
να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε εφελκυσµό ΤΜΧ 0 0 800 800

13 Σκούπα ανταλλακτικό
Σκούπα με μήκος πέλματος τουλάχιστον 30cm βιδωτή μέτριας σκληρότητας
με τουλάχιστον 4 σειρές τρίχες. Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 3 0 1 4

14
Σφουγγαρίστρα με
κοντάρι

Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης με κοντάρι απλή
(τύπου vetex). Με μεγάλο σπείρωμα 3/4. ΤΜΧ 2 0 1 3

15
Υγρό καθαρισμού
γενικής χρήσης

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά
λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική όχι μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτει πινακίδα
με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας
του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 4 10 12 26
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16
Υγρό καθαριστικό
τουαλέτας

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc με κατάλληλο ακροφύσιο για να φτάνει στα
δύσκολα σημεία της λεκάνης. Να διαθέτει
ευχάριστο άρωμα. Να φέρει σήμανση CE&να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής
ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 0 4 0 4

17 Φαράσι με κοντάρι
Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό
με ορθοστατικό κοντάρι ύψους 60εκ
τουλάχιστον ΤΜΧ 0 0 1 1

18 Ρολό Χαρτί Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των 900gr το
κάθε ρολό, με απόκλιση + /-10%. Να είναι αντοχής στη χρήση, απορροφητικό
και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση.
Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 12 10 8 30

19 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ , των
125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-5%. Να είναι αντοχής στη χρήση και να
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με
διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 120 60 60 240

20 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά
τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι
μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με οδηγίες
γιατη χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 4 4 4 12

583,55 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
140,05 ΦΠΑ24%
723,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ
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Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

1 Αντισηπτικό χεριών

Αντισηπτικό gel χεριών. Χωρίς νερό και σαπούνι, με
ποσοστό αλκοόλης μεγαλύτερο από 50%,
που βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση
των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω
των χεριών. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα με
νερό. Να φέρει σήμανση CE. Αριθμός
έγκρισης από τον ΕΟΦ – CPNP. ΛΙΤΡΟ 1 0 1

2
Υγρό Καθαριστικό
Τζαμιών (1Λ)

Καθαριστικό υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες
που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα κ.λ.π. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό
και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Στη
συσκευασία να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να
περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (
εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να φέρει σήμανση CE&
να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στις
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 4 0 4

6
Σακούλες
απορριμάτων
70Χ100

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 70Χ100 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά
100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση
στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 0 100 100

9
Σακούλες μικρές
45Χ55

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών
διαστάσεων 45Χ55 εκ.Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE)ανακυκλώσιµο κατά
100%, µη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να µην προκαλεί ρύπανση
στο περιβάλλον.Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή σεσχίσιµο και σε
εφελκυσµό ΤΜΧ 0 120 120

10
Υγρό καθαριστικό
τουαλέτας (1λ)

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc με κατάλληλο ακροφύσιο για να φτάνει
στα δύσκολα σημεία της λεκάνης. Να φέρει σήμανση CE&να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης. ΛΙΤΡΟ 8 0 8

Στοιχεία Επιχείρησης:…………………….

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χαρακτηριστικά ΜΜ

ΤΜΗΜΑ13: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΡΗΤΗΣ

Α/Α Είδος Σύνολο Ποστότητας
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15
Ρολό Χαρτί
Κουζίνας

Δίφυλλο, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, περίπου των
900gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + / -10%. Να είναι αντοχής στη χρήση,
απορροφητικό και να μην αφήνει χνούδι. Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 10 0 10

16 Ρολό Χαρτί Υγείας

Δίφυλλο, απαλό, απορροφητικό από 100%λευκασμένο πολτό, γκοφρέ
, των 125gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /-5%. Να είναι αντοχής στη
χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Τα φύλλα να χωρίζονται
μεταξύ τους με διάτρηση. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. ΤΜΧ 40 0 40

17 Χλωρίνη (1Λ)

Απολυμαντικό υγρό με βάση το
χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
3,5 - 5%), να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά
τασιεεργά λιγότερο από 5%. Να διατίθεται σε πλαστικό δοχείο όχι
μεγαλύτερο των 5 λίτρων. Ησυσκευασία να διαθέτειπινακίδα με
οδηγίες για τη χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΛΙΤΡΟ 4 0 4

103,04 ΑΞΙΑΑΝΕΥΦΠΑ
24,7296 ΦΠΑ24%
127,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΧΩΡΙΣΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΗΣΜΕΦΠΑ

18PROC003615791 2018-08-29



Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ………………Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς ειδών καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
2.. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές.
4. Τα είδη που θα βρεθούν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
5. Τα προιόντα είναι νόμιμα, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον Προσφέροντα

Ο/ΗΝΟΜΙΜΟΣ/ -Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ
ΤΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α/Α Γ.Α.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 Αιτωλ/νιας Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη, 30200 Μεσολόγγι
2 Αργολίδα Βασιλείου Χάλη 12, 21100 Ναύπλιο
3 Αρκαδία Σ. Καρύδη και Ομήρου γωνία, 22100 Τρίπολη
4 Άρτα Β' Παράλληλη Περιφερειακή οδός, 47100 Άρτα
5 Δωδεκάνησα

Κτίριο Ν. Αγοράς, γραφεία 13 και 14, 85131
Ρόδος

6 Ευρυτανία Χαριλάου Τρικούπη 21, 36100 Καρπενήσι
7 Έβρος Εμπορίου 7, 68132 Αλεξανδρούπολη
8 Εύβοια Τζαβέλα 5, 34100 Χαλκίδα
9 Ζάκυνθος Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, 29100 Ζάκυνθος
10 Ηλεία

Θεμιστοκλέους &Γυμνασιάρχου Δούκα 30,
27100 Πύργος

11 Ημαθία Ολγάνου 23, Βέροια, Τ.Κ. 59132
12 ΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ. Φιλοσόφου &Γλυκήδων, 45221 Κάστρο
Ιωαννίνων

13 ΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ Ι. Σφακιανάκη 20, 73100 Χανιά Κρήτης
14 ΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 21, 54639 Θεσσαλονίκη
15 Καβάλα Μητροπόλεως 1&Παλαιολόγου, Καβάλα 65403
16 Καρδίτσα Τέρμα Επτανήσου, 43100 Καρδίτσα
17 Καστοριά Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά
18 Κόρινθος Αγ. Νικολάου 17, 20131 Κόρινθος
19 Κέρκυρα Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα
20 Κεφαλλονιά Γερμενή 7 Κοντομιχάλου 1, 28100 Αργοστόλι
21 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ611 00, Κιλκίς
22 Κοζάνη Δωδεκανήσου 18, 50100 Κοζάνη
23 ΤΑ-Αγιάς Μεταξοχώρι, 40003 Αγιά Λάρισας

24 Κυκλάδες Πλατεία Μιαούλη, 84100 Ερμούπολη Σύρος
25 Λακωνία Βρασίδου 174, 23100 Σπάρτη
26 Λάρισα Σκαρλάτου Σούτσου 10, 41222 Λάρισα
27 Λέσβος 8ης Νοεμβρίου 21-23, 81100 Μυτιλήνη
28 Λευκάδα Στράτου 1, 31100 Λευκάδα
29 Μαγνησία

Μαγνήτων 141 και Σπ. Σπυρίδη, T.K. 38221,
Βόλος.

30 Μεσηνία Αριστοδήμου 22, 24133 Καλαμάτα
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31 Ξάνθη Βενιζέλου 30, 67100 Ξάνθη
32 Πέλλα Φιλ ίπ π ο υ 3 8 , ΤΚ 5 8 2 0 0 , Έδ εσσα
33 Πιερία Προύσης 10, 60133 Κατερίνη
34 Πρέβεζα Καραμάνη 1, 48100 Πρέβεζα
35 Ρέθυμνο Κωνσταντίνου Σαθά 18, 74100 Ρέθυμνο Κρήτη
36 Σάμος Κτήριο πρώην φυλακών - 83100 Σάμος
37 Σέρρες Υψηλάντη 1, 62123 Σέρρες
38 ΤΑ-ΑΙΓΙΟΥ Ζωοδόχου Πηγής 129, 25100 Αίγιο
39 ΤΑ-ΚΥΘΗΡΩΝ Χώρα Κυθήρων (Κάστρο) Τ.Κ. 80100 Κύθηρα
40 ΤΑ-ΛΕΡΟΥ Πλάτανος Λέρου, 85400 Λέρος
41 ΤΑ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Διοικητηρίου 1 , Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά
42 ΤΑ-ΣΠΕΤΣΩΝ

Μονή Αγίου Νικολάου παλιό Λιμάνι Σπέτσες
18050

43 ΤΑ-ΥΔΡΑΣ Μουσείο Ύδρας, 18040 Ύδρα
44 Τρίκαλα Κολοκοτρώνη 13, ΤΚ42100 Τρίκαλα
45 Φθιώτιδα Αινιάνων 6, 35100 Λαμία
46 Φλώρινα Aβέρωφ 36, 53100 71 Φλώρινα
47 Φωκίδα Παπαχρήστου 25 &Κορδώνη, 33100 Άμφισσα
48 Χαλκιδική Παπαγεωργάκη 1, 63100 Πολύγυρος Τ.Θ. 60
49 Χίος Κοραή 2, Χίος
50 Κεντρική Υπηρεσία Δάφνης 61, 154 52 Π. Ψυχικό
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ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΤΤΙΚΕΣΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣΑ.Ε.
2. GLASS CLEANIG ABEE
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