
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

     

 
Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός Ασφαλείας  Αθήνα, 3-9-2018 
Αρ. Πρωτ.: ΔΦ12/ΣΧ974/3067  

Ταχ. Δ/νση : Δάφνης 61, ΨΥΧΙΚΟ  ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 154 52 
Πληροφορίες : Κ. Βουρβαχάκη   
Τηλέφωνο : 210-6782245 
FAX : 210-6782268 
e-mail : arc06@gak.gr     ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς       Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 126457/ΓΔ2/25-07-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α.α. 67841 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653ΠΣ-ΩΞΒ, ΑΔΑΜ: 18REQ003477209) 2. Την ανάγκη προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ρόμπες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.).  Παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με σκαναρισμένη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση arc06@gak.gr μέχρι την Δευτέρα 10.09.2018 και ώρα 11:00 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ρόμπες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.) σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α΄.    
 Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.   Ο προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά για όλα τα Τμήματα ή για ορισμένα εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα όλων των ειδών στο Τμήμα στο οποίο συμμετέχει. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων ειδών κάθε Τμήματος ή μέρος  των ζητουμένων ποσοτήτων εκάστου είδους του Πίνακα του παραρτήματος Α’, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ και θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση, δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, το κόστος μεταφοράς στις παραλήπτριες 
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Υπηρεσίες ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία σε μία προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα η προσφερόμενη συνολική τιμή μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α’, τότε η προσφορά απορρίπτεται. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.     Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).    Προϋπολογισμός:  Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.305,30€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 6.578,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Η ανώτατη προϋπολογισθείσα τιμή ανά τμήμα αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος.   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης:  Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση (μέσω e-mail) της Αναθέτουσας Αρχής, τα κατωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάθεσης και να υπογραφεί η σύμβαση:  1. Απόσπασμα ποινικού/ών μητρώου/ων, με ημερομηνία έκδοσης είτε σε ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών, είτε εντός τριμήνου πριν από την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2 του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016, από:  · Όλους τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.  · τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  · το φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση).  Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση. 2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ.2β του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). Οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση σε όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.  3. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016.  
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4. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. (Ή Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τα φυσικά πρόσωπα).  Παράδοση:  Η παράδοση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει, είτε τμηματικά είτε άπαξ και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις παραλήπτριες Υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Β.   Ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.  Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών θα γίνεται με επιμέλεια και έξοδα του προμηθευτή. Για την παραλαβή της προμήθειας θα συνταχθούν σχετικά Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, από τις Αρμόδιες Επιτροπές των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.  Πληρωμή – Κρατήσεις:  Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της συνολικής 
ποσότητας των ειδών από την αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση 
προσκόμισης των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη χρημάτων από το 
Δημόσιο.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1699 του Ειδικού Φορέα 19-120 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
οικονομικού έτους 2018.  
 Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το 
Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη προκειμένη περίπτωση οι 
παρακρατήσεις  είναι : 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε 
κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016.(Επί της καθαρής αξίας 
των τιμολογίων) 
Οι ανωτέρω κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και  επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α. 
Τυχόν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
θα δημιουργούν ευθύνες της απέναντι στον Ανάδοχο. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές:  
 

 H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει. 
 Το ΔΔΑ του προϊόντος να είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν. 
 Να έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.     Πληροφορίες: Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα: 210 6782245  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ.      Η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.    Μαριέττα Μινώτου                          
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          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Ξάνθη Δράμα

1
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλι
κό νιτριλίου,
 σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 500 1000 1500

2 Μάσκες

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, 
να παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να 
είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 50 100 150
108,87 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

26,13 ΦΠΑ
135,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………..
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α Είδος Χαρακτηριστικά ΜΜ
Σύνολο 

Ποσότητας

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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Θεσσαλονίκη Ημαθία Σέρρες Πιερία Πέλλα Κιλκίς Χαλκιδική

1
Γάντια μίας 
χρήσης 
βινυλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό βινυλίου,  
χρώματος μπλε
 σε μεγέθη S ΤΜΧ 600 0 0 0 0 0 0 600

2
Γάντια μίας 
χρήσης 
βινυλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό βινυλίου, 
χρώματος μπλε
 σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 600 0 0 0 0 0 0 600

3
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες 
ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους M ΤΜΧ 500 200 500 100 0 0 0 1300

4
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 0 0 0 100 0 500 0 600

5
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα, να προστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους S ΤΜΧ 0 0 0 100 0 0 0 100

6
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ 
με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους M ΤΜΧ 0 0 0 0 0 0 300 300

7
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ 
με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους L ΤΜΧ 0 0 0 0 0 0 300 300

8
χειρουργικές 
μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει 
εξαιρετική προστασία,  φιλτράρισμα σε βακτήρια 
και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 0 20 0 500 800 0 0 1320

9
χειρουργικές 
μάσκες pvc

χειρουργική μάσκα τριπλής διαστρωμάτωσης, 
μήκους 9+/-0,5 cm. Να φέρει επιρίνιο έλασμα 
αλουμινού που καλύπτεται από εξωτερικό στρώμα 
PVC. Υποαλλεργική, άνετη κατά την χρήση. ΤΜΧ 50 0 0 0 0 0 0 50

10
ρόμπες μίας 
χρήσης Ρόμπα μίας χρήσης, ΝΟΝ WOVEN ΤΜΧ 55 0 0 0 0 0 0 55

11
ρόμπες 
εργασίας 
υφασμάτινες

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, μεγέθους Μ ΤΜΧ 2 0 0 0 0 0 0 2

12
ρόμπες 
εργασίας 
υφασμάτινες

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, μεγέθους L ΤΜΧ 2 0 0 0 0 0 0 2

618,39 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
148,41 ΦΠΑ
766,80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ποσότητα
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΜΧαρακτηριστικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………………………….

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



Καστοριά Γρεβενά Κοζάνη Φλώρινα

1
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους M ΤΜΧ 800 0 200 400 1400

2
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους L ΤΜΧ 0 0 300 100 400

3
χειρουργικές 
μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει εξαιρετική 
προστασία,  φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι 
εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 0 0 500 450 950

4
Υφασμάτινες 
ρόμπες 
εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, μέγεθος Μ ΤΜΧ 0 2 2 2 6

5
Υφασμάτινες 
ρόμπες 
εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, μέγεθος L ΤΜΧ 0 1 0 0 1

6
Υφασμάτινες 
ρόμπες 
εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, μέγεθος XL ΤΜΧ 0 1 0 0 1

409,19 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
98,21 ΦΠΑ

507,40 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………………...

Χαρακτηριστικά ΜΜ
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α Είδος
Ποσότητα Σύνολο 

Ποσότητας

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



Ιωάννινα Άρτα Παραμυθιά Πρέβεζα

1
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους M ΤΜΧ 0 500 0 0 500

2
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, χωρίς 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 0 500 0 0 500

3
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, με 
πούδρα να προστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 0 0 0 1200 1200

4
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου,
 σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 0 0 400 0 400

5
χειρουργικές μάσκες 
μιας χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει 
εξαιρετική προστασία,  φιλτράρισμα σε βακτήρια 
και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 200 250 100 50 600
6

Υφασμάτινες ρόμπες 
εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, XL ΤΜΧ 0 0 0 3 3

302,26 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
72,54 ΦΠΑ

374,80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………
ΤΜΗΜΑ 4: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α/Α Είδος
Ποσότητα

Σύνολο 
ΠοσότηταςΧαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



Μαγνησία Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα

1
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου,
 σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 3000 0 0 0 3000

2
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου,
 σε μεγέθη L ΤΜΧ 3000 0 700 0 3700

3
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
χωρίς πούδρα ναπροστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους M ΤΜΧ 0 1000 0 500 1500

4
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
χωρίς πούδρα ναπροστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 0 5000 0 0 5000

5
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν 
εύκολα, Μεγέθους S ΤΜΧ 0 1000 0 0 1000

6
χειρουργικές 
μάσκες μιας χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει 
εξαιρετική προστασία,  φιλτράρισμα σε 
βακτήρια και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 800 800 500 0 2100

7
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, M ΤΜΧ 3 0 0 0 3

8
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι, L ΤΜΧ 3 0 0 0 3

9 ρόμπες μίας χρήσης Ρόμπα μίας χρήσης από NON WOVEN ΤΜΧ 0 0 70 0 70
1370,65 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

328,96 ΦΠΑ
1699,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………..
ΤΜΗΜΑ 5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α/Α Είδος Σύνολο ΠοσότηταςΜΜΧαρακτηριστικά
Ποσότητα

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

1
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ με 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν 
εύκολα, Μεγέθους M ΤΜΧ 400 500 600 100 1600

2
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ με 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν 
εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 0 500 0 0 500

3
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ με 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν 
εύκολα, Μεγέθους S ΤΜΧ 400 0 0 0 400

4 Μάσκες αερίων ΜΑΣΚΕΣ 3Μ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΤΜΧ 2 0 0 0 2

5
χειρουργικές 
μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει 
εξαιρετική προστασία,  φιλτράρισμα σε 
βακτήρια και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 0 0 0 100 100

6
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ 
χωρίς πούδρα

Γάντια μιας χρήσης  latex, χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι απο 
ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους M ΤΜΧ 400 0 0 100 500

246,78 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
59,23 ΦΠΑ

306,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………………………..
ΤΜΗΜΑ 6: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α/Α Είδος
Ποσότητα

Σύνολο 
ΠοσότηταςΧαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



ΑΙΤ/ΝΑΙ AXAΪA ΑΙΓΙΟ ΗΛΕΙΑ

1
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, 
υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το 
χέρι απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες 
ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους M ΤΜΧ 100 0 200 1000 1300

2
χειρουργικές 
μάσκες μιας χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να 
παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι 
εύκολη στη χρήση ΤΜΧ 1000 0 20 50 1070

3
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, μέγεθος 
L ΤΜΧ 1 2 0 0 3

4
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, μέγεθος 
S ΤΜΧ 1 0 0 0 1

5
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, μέγεθος 
XL ΤΜΧ 0 2 0 0 2

367,58 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
88,22 ΦΠΑ

455,80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………….
ΤΜΗΜΑ 7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

1
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, 
υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν 
το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους L ΤΜΧ 200 0 0 200

2
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, 
υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν 
το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους 
M ΤΜΧ 100 500 1000 1600

3
Γάντια μίας 
χρήσης λάτεξ

Γάντια μιας χρήσης  latex, 
υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν 
το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να 
εφαρμόζουν εύκολα, Μεγέθους S ΤΜΧ 100 0 0 100

4
χειρουργικές 
μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να 
παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να 
είναι εύκολη στη χρήση ΤΜΧ 30 60 500 590

5
Υφασμάτινες 
ρόμπες εργασίας

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, 
μέγεθος XL ΤΜΧ 2 0 1 3

262,10 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
62,90 ΦΠΑ

325,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………………………..
ΤΜΗΜΑ 8: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α Είδος Σύνολο Ποσότητας
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



ΑΘΗΝΑ ΥΔΡΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΚΥΘΗΡΑ

1
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ, 
με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους S ΤΜΧ 600 0 500 0 1100

2
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ, 
με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους Μ ΤΜΧ 800 0 0 0 800

3
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ, 
με πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους L ΤΜΧ 0 500 0 0 500

4
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ, 
χωρίς πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους L ΤΜΧ 300 0 0 300 600

5
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ 
χωρίς πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους Μ ΤΜΧ 300 0 500 0 800

6
Γάντια μίας χρήσης λάτεξ 
χωρίς πούδρα

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, ναπροστατεύουν το χέρι 
απο ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους S ΤΜΧ 200 0 0 0 200

7
χειρουργικές μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 320 0 0 0 320

8 Ρόμπα μίας χρήσης Ρόμπα εργασίας μίας χρήσης, NON WOVEN ΤΜΧ 70 0 0 0 70

9
Ρόμπα Υφασμάτινη, 
εργασίας Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι Μ ΤΜΧ 0 2 0 0 2

10
Ρόμπα Υφασμάτινη, 
εργασίας Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι L ΤΜΧ 0 1 0 0 1

11
Ρόμπα Υφασμάτινη, 
εργασίας Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι XL ΤΜΧ 0 2 0 0 2

12 Ποδονάρια Μιας Χρήσεως 
Τα ποδονάρια να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, αδιάβροχα 
και είναι μιας χρήσης. ΤΜΧ 300 0 0 0 300

13
Σκουφάκι λευκό μιας 
χρήσης από non woven, 
τεμάχιο

απο υλικό non woven κατάλληλο για τον αερισμό του κεφαλιού. Δεν 
είναι αδιάβροχο. ΤΜΧ 320 0 0 0 320

14
Φόρμα ολόσωμη μίας 
χρήσης 

ολόσωμη φόρμα προστασίας χημικών, από υψηλής πυκνότητας  
πολταιθυλένιο tyvek, μέγεθος S ΤΜΧ 2 0 0 0 2

15
Φόρμα ολόσωμη μίας 
χρήσης 

ολόσωμη φόρμα προστασίας χημικών, από υψηλής πυκνότητας  
πολταιθυλένιο tyvek, μέγεθος M ΤΜΧ 2 0 0 0 2

16
Φόρμα ολόσωμη μίας 
χρήσης 

ολόσωμη φόρμα προστασίας χημικών, από υψηλής πυκνότητας  
πολταιθυλένιο tyvek, μέγεθος L ΤΜΧ 2 0 0 0 2

17 χειρουργικές μάσκες pvc
χειρουργική μάσκα τριπλής διαστρωμάτωσης, μήκους 9+/-0,5 cm. Να 
φέρει επιρίνιο έλασμα αλουμινού που καλύπτεται από εξωτερικό 
στρώμα PVC. Υποαλλεργική, άνετη κατά την χρήση. ΤΜΧ 0 50 0 0 50

574,32 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
141,72 ΦΠΑ

732,2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………….
ΤΜΗΜΑ 9: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α Είδος
Ποσότητα Σύνολο 

ΠοσότηταςΧαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

18PROC003633002 2018-09-03



ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

1
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου, χωρίς πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου, 
σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 0 200 0 0 200

2
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου, χωρίς πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου,
 σε μεγέθη L ΤΜΧ 0 0 200 0 200

3 Γάντια μίας χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους M ΤΜΧ 0 0 100 0 100

4 Γάντια μίας χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους L ΤΜΧ 300 0 100 100 500

5 Γάντια μίας χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους ΧL ΤΜΧ 300 0 0 0 300

6 Γάντια μίας χρήσης λάτεξ

Τα γάντια μιας χρήσης  latex, υποαλλεργικά, 
ναπροστατεύουν το χέρι απο ανεπιθύμητες ή 
επικίνδυνες ουσίες και να εφαρμόζουν εύκολα, 
Μεγέθους S ΤΜΧ 0 0 0 100 100

7
χειρουργικές μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να παρέχει 
εξαιρετική προστασία,  φιλτράρισμα σε 
βακτήρια και να είναι εύκολη στη χρήση ΤΜΧ 200 0 100 400 700

8 ρόμπες υφασμάτινες
Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι σε μεγέθη S ΤΜΧ 0 0 0 1 1

9 ρόμπες υφασμάτινες
Ρόμπες εργασίας με γιακά, 65%Πολυέστερ, 
35%Βαμβάκι σε μεγέθη L ΤΜΧ 0 0 0 1 1

236,45 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
56,75 ΦΠΑ
293,2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………..
ΤΜΗΜΑ 10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά ΜΜ

18PROC003633002 2018-09-03



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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ

1
Γάντια μίας χρήσης 
νιτρλίου

Γάντια μιας χρήσης, 
υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτρ
ιλίου,
 σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 500 0 0 500

2
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, με πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ με πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 0 0 700 700

3
Γάντια μίας χρήσης 
αποστειρωμένα

Γάντια μίας χρήσης αποστειρωμένα Νο 
6,5 ΤΜΧ 0 100 0 100

4
Γάντια μίας χρήσης 
αποστειρωμένα

Γάντια μίας χρήσης, ποστειρωμένα Νο 
8,50 ΤΜΧ 0 100 0 100

5
Χειρουργικές μάσκες 
μιας χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να 
παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι 
εύκολη στη χρήση ΤΜΧ 500 500 0 1000

6 Γάντια εργασίας Polyfoam, ανθεκτικά για εργασίες Ζευγάρια 0 10 0 10
286,45 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

68,75 ΦΠΑ
355,2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………..
 ΤΜΗΜΑ 11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά ΜΜ
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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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ ΛΕΡΟΣ ΡΟΔΟΣ

1
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, με πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ με πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 500 0 0 0 500,00

2
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, χωρίς 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη Μ ΤΜΧ 500 0 0 500 1000,00

3
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, με πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ με πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη L ΤΜΧ 0 0 600 0 600,00

4
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, χωρίς 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη L ΤΜΧ 0 0 600 0 600,00

5
Γάντια μίας χρήσης 
λάτεξ, χωρίς 
πούδρα

Γάντια μιας χρήσης, λάτεξ χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά σε μεγέθη S ΤΜΧ 0 500 0 500 1000,00

6
Χειρουργικές 
μάσκες μιας 
χρήσης

χειρουργική μάσκα με λάστιχο, να 
παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι 
εύκολη στη χρήση ΤΜΧ 100 0 800 250 1150,00

7
Ρόμπες 
υφασμάτινες

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, μεγέθους 
ΧL ΤΜΧ 0 0 3 0 3,00

8
Ρόμπες 
υφασμάτινες

Ρόμπες εργασίας με γιακά, 
65%Πολυέστερ, 35%Βαμβάκι, μεγέθους L ΤΜΧ 0 0 2 0 2,00

495,65 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
118,95 ΦΠΑ

614,6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………….
ΤΜΗΜΑ 12: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά ΜΜ
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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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

1 Μάσκες μιας χρήσης

Μάσκα με λάστιχο, να παρέχει εξαιρετική προστασία,  
φιλτράρισμα σε βακτήρια και να είναι εύκολη στη χρήση

ΤΜΧ 50,00 100 150
26,61 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

6,39 ΦΠΑ
33,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………….
ΤΜΗΜΑ 13: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Α/Α Είδος
Σύνολο 

Ποσότητας
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Χαρακτηριστικά ΜΜ
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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 για μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ρόμπες) 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/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                                                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
 
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 Αχαΐα Μαιζώνος 200, 26222 Πάτρα 
6 Γρεβενά Κ. Ταλιαδούρη Διοικητήριο, 51100 Γρεβενά 
7 Δράμα Ηπείρου 16, 66100 Δράμα 
8 Δωδεκάνησα Κτίριο Ν. Αγοράς, γραφεία 13 και 14, 85131 Ρόδος 
9 Ευρυτανία Χαριλάου Τρικούπη 21, 36100 Καρπενήσι 

10 Εύβοια Τζαβέλα 5, 34100 Χαλκίδα 
11 Ζάκυνθος Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, 29100 Ζάκυνθος 
12 Ηλεία Θεμιστοκλέους  & Γυμνασιάρχου Δούκα 30, 27100 Πύργος 
13 Ημαθία Ολγάνου 23, Βέροια, Τ.Κ. 59132 
14 ΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ Δ. Φιλοσόφου & Γλυκήδων, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων 
15 ΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ Ι. Σφακιανάκη 20, 73100 Χανιά Κρήτης 
16 ΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 21, 54639 Θεσσαλονίκη 
17 Καρδίτσα Τέρμα Επτανήσου, 43100 Καρδίτσα 
18 Καστοριά Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά 
19 Κόρινθος Αγ. Νικολάου 17, 20131 Κόρινθος 
20 Κέρκυρα Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα 
21 Κεφαλλονιά Γερμενή 7 Κοντομιχάλου 1, 28100 Αργοστόλι 
22 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, Κιλκίς 
23 Κοζάνη Δωδεκανήσου 18, 50100 Κοζάνη 
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 Ξάνθη Βενιζέλου 30, 67100 Ξάνθη 
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31 Πέλλα Φιλίππου 38, ΤΚ 582 00, Έδεσσα 
32 Πιερία Προύσης 10, 60133 Κατερίνη 
33 Πρέβεζα Καραμάνη 1, 48100 Πρέβεζα 
34 Ρέθυμνο Κωνσταντίνου Σαθά 18, 74100 Ρέθυμνο Κρήτη 
35 Σάμος Κτήριο πρώην φυλακών - 83100 Σάμος 
36 Σέρρες Υψηλάντη 1, 62123 Σέρρες 
37 ΤΑ-ΑΙΓΙΟΥ Ζωοδόχου Πηγής 129, 25100 Αίγιο 
38 ΤΑ-ΚΥΘΗΡΩΝ Χώρα Κυθήρων (Κάστρο) Τ.Κ. 80100 Κύθηρα 
39 ΤΑ-ΛΕΡΟΥ Πλάτανος Λέρου, 85400 Λέρος 
40 ΤΑ-ΝΑΞΟΥ Κτήριο Ουρσουλινών, 84300 Νάξος Χώρα 
41 ΤΑ-ΣΠΕΤΣΩΝ Μονή Αγίου Νικολάου παλιό Λιμάνι  Σπέτσες 18050 
42 ΤΑ-ΥΔΡΑΣ Μουσείο Ύδρας, 18040 Ύδρα 
43 Τρίκαλα Κολοκοτρώνη 13, ΤΚ 42100 Τρίκαλα 
44 Φθιώτιδα Αινιάνων 6,  35100 Λαμία 
45 Φλώρινα Aβέρωφ 36,  53100 71 Φλώρινα 
46 Χαλκιδική Παπαγεωργάκη 1, 63100 Πολύγυρος Τ.Θ. 60 
47 Χίος Κοραή 2, Χίος 
48 Κεντρική Υπηρεσία Δάφνης 61, 154 52 Π. Ψυχικό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Click Safety Equipment 
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