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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Προσφοράς για την προμήθεια «Ειδών Καθαρισμού –
Σάκων & Εργαλείων Καθαριότητας»

1. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Καθαρισμού –
Σάκων & Εργαλείων Καθαριότητας» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ.
4/2019 συνημμένη μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω
προμήθειας έχουν εκδοθεί οι: α) Α311/10073/10-06-2019/11-06-2019 ποσού
2.605,30€,
β)
Α312/10074/10-06-2019/11-06-2019
ποσού
3.000€,
γ)
Α313/10076/10-06-209/11-06-2019 ποσού 8.584,36€, δ) A314/10077/10-062019/11-06-2019 ποσού 1000€ ε) A315/10079/10-06-2019/11-06-2019 ποσού
4.927€ για το 2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες φέρουν βεβαίωση
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α α)
Α311/10073/10-06-2019/11-06-2019, β) Α312/10074/10-06-2019/11-06-2019, γ)
Α313/10076/10-06-209/11-06-2019, δ) A314/10077/10-06-2019/11-06-2019 ποσού
1000€ & ε)A315/10079/10-06-2019/11-06-2019 αντίστοιχα.
2. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Καλυμνίων και
στο πρωτόκολλο μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σχετική προσφορά μέχρι τις
28/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει
τα στοιχεία του Προσφέροντα, τα στοιχεία του Δήμου, και τη φράση Προσφορά για
την Προμήθεια «Ειδών Καθαρισμού – Σάκων & Εργαλείων Καθαριότητας».
3. Οι προσφέροντες προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, η προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού θα αποτελείται από τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.4605/2019) όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
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στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ.
79Α του Ν.4412/2016
β. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας.
γ. γ1. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς είναι
υποχρεωμένος ο Οικονομικός Φορέας να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές και γ2.
ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) από τους φορείς που
είναι υποχρεωμένος ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη
δήλωση να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές και που θα αφορά τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και
των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
σε αυτήν.
δ. Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων ειδών τεχνική περιγραφή αυτών, ο κατασκευαστικός οίκος, ή ότι
άλλο καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης – οι οποίες περιλαμβάνονται
στο Παραρτήματος Α της παρούσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην
αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών, υπογράφεται
είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ε. Οικονομική Προσφορά. Προς διευκόλυνση η υπηρεσία παρέχει έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς. Επί ποινή αποκλεισμού η τιμή μονάδος προσφοράς δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού της παρούσης πρόσκλησης. Οι
προσφέροντες στο έντυπο προσφοράς τους θα δηλώσουν τον κατασκευαστικό οίκο
των προσφερομένων ειδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο κατασκευαστικός
οίκος τους δίνεται η δυνατότητα να τον δηλώσουν εντός 48 ώρες. Τον Ανάδοχο
βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την
παράδοση των ειδών στην αποθήκη του Δήμου Καλυμνίων και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161
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Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την
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 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΑΕΠΠ
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Κάθε άλλη κράτηση που έχει επιβληθεί ή θα επιβληθεί βάσει νόμου και δεν
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
ζ. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας με τις τροποποιήσεις του που να φαίνονται οι
εκπρόσωποι των εταιρειών και σε περίπτωση Α.Ε. τα μέλη του Δ/Σ.
4. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται είτε τμηματικά είτε εφάπαξ εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία του τμήματος
προμηθειών και μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση θα ισχύει έως 31-122019 εκτός εάν τα είδη αναλωθούν ενωρίτερα, οπότε θα γίνει νέα διαδικασία
ανάθεσης.
5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την κάθε τμηματική παράδοση παραλαβή των ειδών και μετά την κατά νόμο έγκριση του χρηματικού εντάλματος
εντός ένα μήνα από την εκάστοτε τμηματική παράδοση.
6. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση της παρούσης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης τους οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης
της προμήθειας.
7. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη ανά κατηγορία – αντικείμενο
ειδών τιμή.

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανάπτυξης - Εμπορίου
Μικές Α. ΡΗΓΑΣ

έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΑΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΣΑΚΩΝ
& ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.053,36 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2019

Τ ΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού
καθώς και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. Επίσης προτείνεται η προμήθεια σάκων και
ανταλλακτικών για τους κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων καθώς και η προμήθεια
εργαλείων καθαρισμού. Όλα τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Καλυμνίων.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας, τα συσκευασμένα σε
ανάλογη συσκευασία και τα μη συσκευασμένα χωρίς φθορές. Η παραγωγή, η σύνθεση και η
σήμανσή τους θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας και η πώληση αυτών θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα
απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή τις ανάλογες πιστοποιήσεις από
το εργοστάσιο κατασκευής τους.
Ειδικά για τα απορρυπαντικά, να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη
διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον
εξοπλισμό, να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν
υπολείμματα. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία
του προσωπικού και των επισκεπτών. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα
αναγνώρισης. Επίσης το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών - καθαριστικών να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
Τα είδη, οι ποσότητες, οι τιμές μονάδος και ο προϋπολογισμός που προτείνονται να
προμηθευτεί ο Δήμος Καλυμνίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
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Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CPV : 39830000-9
Χαρτί Υγείας 76gr και μήκους
Ρολό (Τεμάχιο)
700
0,30
24m περίπου
Υγρό Σφουγγαρίσματος
lt
200
1,10
Αρωματισμένο
Υγρό πιάτων τύπου AVA SVELTO
lt
50
1,00
Αρωματισμένο
Υγρό Καθαρισμού για τζάμια
lt
50
1,30
Χειροπετσέτες Ρολό των πέντε (5)
Τεμάχιο
40
11,00
κιλών
Χλωρίνη Παχύρευστη
It
200
1,00
Κρεμοσάπουνο
lt
60
1,60

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1.281,00

ΕΙΔΟΣ

210,00
220,00
50,00
65,00
440,00
200,00
96,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
CPV : 19640000-4
8

Σάκοι κάδων υπόγειας συλλογής
απορριμμάτων χωρητικότητας
πέντε κυβικών μέτρων (5m3)

Τεμάχιο

10

620,00

6.200,00

9

Σκοινί κλεισίματος κάδου υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων

Τεμάχιο

10

22,00

220,00

10

Οδηγός σχοινιού 1000 mm &
κάτω θηλιά για κάδους υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων.

Τεμάχιο

9

50,00

450,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

6.870,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
CPV : 39224000-8
11

Φαράσι Μεταλλικό απλό

Τεμάχιο

30

3,70

111,00

12
13

Φαράσι Μεταλλικό Ορθοπεδικό
Φαράσι Πλαστικό Ορθοπεδικό
Σκούπες Βρούλινες
Οδοκαθαριστών

Τεμάχιο
Τεμάχιο

10
10

4,00
3,70

40,00
37,00

Τεμάχιο

30

4,00

120,00

Τεμάχιο

15

6,00

90,00

Τεμάχιο

15

3,00

45,00

Τεμάχιο

20

2,50

50,00

Τεμάχιο

5

6,00

30,00

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

6

23,00

138,00

14

15
16
17
18
19
20

Σκούπες δρόμου - ασφάλτου με
πολύ σκληρή τρίχα 40cm με
ξύλινη βάση και ξύλινο κοντάρι
για σκούπισμα φερτών υλών
Σκούπα μαλακή γραφείου
Σφουγγαρίστρα με νήμα 300gr
περίπου
Κουβάδες Σφουγγαρίσματος
Κοντάρι ξύλινο με ψιλό και χοντρό
πάσο
Παρκετέζα βαμβακερή με κοντάρι
αλουμινίου 80cm (set)

6

21
22
23
24

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με
βαμβακερό κορδόνι 400 γρ.,
κεφαλή 15 εκ.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
microfiber 300 γρ., κεφαλή 15 εκ.
Κεφαλή σφουγγαρίστρας
Επαγγελματική 15 εκ.
Κοντάρι αλουμινίου με λαβή
130εκ.

Τεμάχιο

3

5,00

15,00

Τεμάχιο

3

6,00

18,00

Τεμάχιο

6

3,50

21,00

Τεμάχιο

6

3,00

18,00
763,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΚΟΥΠΕΣ - ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (1+2+3)

8.914,00

Φ.Π.Α. 24%

2.139,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

11.053,36

Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένου κατασκευαστή κατάλληλα για
την εργασία που προορίζονται. Οι προμηθευτές θα πρέπει υποχρεωτικά στο έντυπο
προσφορά να δηλώνουν τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερόμενων ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για
όλες τις κατηγορίες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας – κατηγορίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Προσφορά
η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε κατηγορίας θα επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή.
Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών έχει προϋπολογιστεί στα 11.053,36 €
συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. 24%. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον

τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2019 και έχει προβλεφθεί η
αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α. 10-6634 «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού», για τις
διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες με αρχική πίστωση 2.605,30 € , Κ.Α 20-6634.0001
«Είδη

καθαριότητας

και

ευπρεπισμού»,

για

την

υπηρεσία

καθαριότητας

και

ανακύκλωσης με αρχική πίστωση 3.000,00 €, Κ.Α 20-6654.0001 «Σάκοι – Μεγάλες
σακούλες», για την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης με αρχική πίστωση 8.584,36
€, Κ.Α

20-6699.0001

«Λοιπές

προμήθειες

αναλώσιμων»,

για

την

υπηρεσία

καθαριότητας και ανακύκλωσης με αρχική πίστωση 1.000,00 €, Κ.Α 35-6699.0001
«Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων», για την υπηρεσία πρασίνου με αρχική πίστωση
5.000,00 €.
Η προμήθεια των αναλώσιμων ειδών καθαρισμού, των σάκων και ανταλλακτικών κάδων
υπόγειας συλλογής απορριμμάτων και των εργαλείων καθαριότητας θα πραγματοποιηθεί με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –
ΣΑΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.053,36 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την προμήθεια ειδών καθαρισμού και
ευπρεπισμού καθώς και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. Επίσης προτείνεται η
προμήθεια σάκων και ανταλλακτικών για τους κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων
καθώς και η προμήθεια εργαλείων καθαρισμού. Όλα τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής
και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας, τα συσκευασμένα σε ανάλογη
συσκευασία και τα μη συσκευασμένα χωρίς φθορές. Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήμανσή τους
θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και η
πώληση αυτών θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή τις ανάλογες πιστοποιήσεις από το εργοστάσιο
κατασκευής τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο τα λεπτομερή και ακριβή τεχνικά
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων για προμήθεια ειδών.
Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τα στοιχεία που υπέβαλε
και να προσκομίσει είδη άλλων χαρακτηριστικών ή άλλου κατασκευαστή.
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι σαφή και πλήρη, ώστε να είναι
δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς κρίσεις για την ποιότητα και καταλληλότητα όλων των
προσφερόμενων ειδών.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν με την προσφορά τους, συμμετοχή σε μια, σε
δύο ή και στις τρις ομάδες με τα προσφερόμενα για προμήθεια είδη.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Τα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα γενικά και ειδικά
χαρακτηριστικά:
Α) Για τα είδη που ταξινομούνται ως καλλυντικά (κρεμοσάπουνα) θα πρέπει να
ισχύουν τα ακόλουθα:
1.

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και

ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. με αριθ. ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 132979,
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των
καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005).
2.

Ο Ν. 1316/83 «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ» όπως ττροποποιήθηκε με

τον Ν. 1965/91, όπως ισχύει.
3.

Την με αρ. Πρωτ. 48957-12/7/2010 Εγκύκλιο - Απόφαση του ΕΟΦ.

4.

Τον Κανονισμό Νο. 1223/2009.

5.

Την υπ' αριθ. 22247/15 -3-2013 του ΕΟΦ.

Β) Για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις της Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας:
1.

Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά με τα

απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις
του.
2.

KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου,

τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006), εκτός 3ης
παύλας παρ. 2 αρθ. 3.
3.

Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων

ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με
την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002).
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4.

Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH).

5.

ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά,

άρθρο 84 εκτός από το 1Ο εδάφιο στοιχείου ΣΤ, παρ. 1, του άρθρου αυτού.
6.

K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), εκτός του άρθρου 4, όπως

τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί
καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν
που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό
καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται
στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ, ως ισχύει και ως εκ
τούτου είναι υποχρεωτική η:


αναγραφή των φράσεων: «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου

Δηλητηριάσεων 210¬7793777».


λήψη άδειας λειτουργίας για τις εγχώριες μονάδες παραγωγής απορρυπαντικών.

Επιπλέον ισχύουν:


Η υποχρέωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, του δελτίου στοιχείων

συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρ. 9, παρ.
3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υπουργικής απόφασης 381/2005.


Η

υποχρέωση

καταχώρησης

των

απορρυπαντικών

που

ταξινομούνται

ως

επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, στο
Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων.
Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:


Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή

αιωρήματος ή διαλύματος.


Να

χρησιμοποιούνται

σε

συγκεκριμένες

αραιώσεις

και

θερμοκρασίες

που

προτείνονται από τον κατασκευαστή.


Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.



Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.



Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.



Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό



Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.



Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του

προσωπικού και των επισκεπτών.


Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα

Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση "μακριά από παιδιά'', το
τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος
στην αγορά.


Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών - καθαριστικών να είναι φιλικό προς το

περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
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Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη

κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.


Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν

πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.
Γ) Τα απολυμαντικά - αντισηπτικά χεριών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση σε
ισχύ του Ε.Ο.Φ. υποχρεωτικά σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκής
Νομοθεσία ως ακολούθως:
1)

Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β'961/23.12.1994) «Κυκλοφορία

απολυμαντικών χώρου»
2)

Το Π.Δ. 205/16.7.2001 (ΦΕΚ Α 160, 16/7/2001) :

« Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
3)

Κανονισμός 1451/2007

«σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται
στο άρθρο16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά»
4)

Νέος Κανονισμός ΕΕ 528/2012 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

22ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (L 167/1,
27.6.2012).

Δ) Για τους σάκους ανύψωσης κάδων υπόγειας συλλογής απορριμμάτων :
Ο σάκος ανύψωσης θα είναι κατασκευασμένος όπως περιγράφεται παρακάτω περιγράφεται :
α) Υλικά εξωτερικής επιφάνειας :


Σάκκος : Ενισχυμένες πυκνοπλεγμένες ίνες πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 235 ± 30 g/m2



Ανυψωτικοί κρίκοι : Πολυπροπυλένιο, αντοχή σε φορτίο 2.000 Κg.



Νήμα ραφής : Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

β) Υλικό εσωτερικής επένδυσης :


Επίστρωση από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο και από τις δύο πλευρές (ΡΕ) 200 g/m2



Επικάλυψη ΡΕ-LD 45 g/m2



Ύφανση ΡΕ-HD 110 g/m2



Επικάλυψη ΡΕ-LD 45 g/m2



Αντοχή > 1.800 Kg/ m
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γ) Κρίκοι πάτου :


Υλικό Φ 10 χιλιοστά από ράβδο ανοξείδωτου ατσαλιού.



Αντοχή σε φορτίο 1.910 Κg

δ) Περόνη :


Υλικό Φ 10 χιλιοστά από ράβδο ανοξείδωτου ατσαλιού.

ε) Σχοινί κλεισίματος : Στριφτό σχοινί από πολυαιθυλένιο, Αντοχή σε φορτίο 1.500Κg
στ) Σχοινί περόνης : Στριφτό σχοινί από πολυαιθυλένιο, Αντοχή σε φορτίο 280 Kg
Έλεγχοι και πιστοποιητικά ελέγχου :


Οι σάκκοι θα ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο -Στάνταρ EFIBCA 003 και

θα διαθέτουν
πιστοποιητικό ISO 9001.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
α) Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την χρήση τους.
β) Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Παραλαβής, οι διαγωνιζόμενοι
υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης αντιπροσωπευτικό τεμάχιο του ή των υπό προμήθεια προσφερόμενων
ειδών, σε χώρο του Δήμου Καλυμνίων που θα καθορίσει η επιτροπή, τα οποία και θα
παραμείνουν στην διάθεση των μελών για τουλάχιστον 24 ώρες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ.
Στην

τεχνική

προσφορά

θα

ορίζεται

επίσης

ο

χρόνο

παράδοσης

των

προσφερόμενων ειδών όπου με ποινή αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία του γραφείου προμηθειών
και μετά την υπογραφής της σύμβασης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΣΑΚΩΝ
& ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.053,36 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CPV : 39830000-9
Χαρτί Υγείας 76gr και μήκους
Ρολό (Τεμάχιο)
700
0,30
24m περίπου
Υγρό Σφουγγαρίσματος
lt
200
1,10
Αρωματισμένο
Υγρό πιάτων τύπου AVA SVELTO
lt
50
1,00
Αρωματισμένο
Υγρό Καθαρισμού για τζάμια
lt
50
1,30
Χειροπετσέτες Ρολό των πέντε (5)
Τεμάχιο
40
11,00
κιλών
Χλωρίνη Παχύρευστη
It
200
1,00
Κρεμοσάπουνο
lt
60
1,60

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1.281,00

ΕΙΔΟΣ

210,00
220,00
50,00
65,00
440,00
200,00
96,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
CPV : 19640000-4
8

Σάκοι κάδων υπόγειας συλλογής
απορριμμάτων χωρητικότητας
πέντε κυβικών μέτρων (5m3)

Τεμάχιο

10

620,00

6.200,00

9

Σκοινί κλεισίματος κάδου υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων

Τεμάχιο

10

22,00

220,00

10

Οδηγός σχοινιού 1000 mm &
κάτω θηλιά για κάδους υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων.

Τεμάχιο

9

50,00

450,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

6.870,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
CPV : 39224000-8
11
12

Φαράσι Μεταλλικό απλό
Φαράσι Μεταλλικό Ορθοπεδικό

Τεμάχιο
Τεμάχιο

13

30
10

3,70
4,00

111,00
40,00

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Φαράσι Πλαστικό Ορθοπεδικό
Σκούπες Βρούλινες
Οδοκαθαριστών
Σκούπες δρόμου - ασφάλτου με
πολύ σκληρή τρίχα 40cm με
ξύλινη βάση και ξύλινο κοντάρι
για σκούπισμα φερτών υλών
Σκούπα μαλακή γραφείου
Σφουγγαρίστρα με νήμα 300gr
περίπου
Κουβάδες Σφουγγαρίσματος
Κοντάρι ξύλινο με ψιλό και χοντρό
πάσο
Παρκετέζα βαμβακερή με κοντάρι
αλουμινίου 80cm (set)
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με
βαμβακερό κορδόνι 400 γρ.,
κεφαλή 15 εκ.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
microfiber 300 γρ., κεφαλή 15 εκ.
Κεφαλή σφουγγαρίστρας
Επαγγελματική 15 εκ.
Κοντάρι αλουμινίου με λαβή
130εκ.

Τεμάχιο

10

3,70

37,00

Τεμάχιο

30

4,00

120,00

Τεμάχιο

15

6,00

90,00

Τεμάχιο

15

3,00

45,00

Τεμάχιο

20

2,50

50,00

Τεμάχιο

5

6,00

30,00

Τεμάχιο

30

1,00

30,00

Τεμάχιο

6

23,00

138,00

Τεμάχιο

3

5,00

15,00

Τεμάχιο

3

6,00

18,00

Τεμάχιο

6

3,50

21,00

Τεμάχιο

6

3,00

18,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΚΟΥΠΕΣ - ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (1+2+3)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

14

763,00
8.914,00
2.139,36
11.053,36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –
ΣΑΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.053,36 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2019

ΘΕΜΑ: Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΑΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ________________________, έδρα ____________________
Οδός_________________________________,

Αριθμός ______________ ,

Τηλέφωνο _____________, FAX ____________________

Α/Α

1

2

3

4
5
6
7

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CPV : 39830000-9
Χαρτί Υγείας 76gr και μήκους
24m περίπου του
Ρολό (Τεμάχιο)
700
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Υγρό Σφουγγαρίσματος
Αρωματισμένο του
lt
200
κατασκευαστικού οίκου
……………………………………
Υγρό πιάτων τύπου AVA SVELTO
Αρωματισμένο του
lt
50
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Υγρό Καθαρισμού για τζάμια του
κατασκευαστικού οίκου
lt
50
………………………………………
Χειροπετσέτες Ρολό των πέντε (5)
κιλών του κατασκευαστικού οίκου
Τεμάχιο
40
………………………………………
Χλωρίνη Παχύρευστη του
κατασκευαστικού οίκου
It
200
………………………………………
Κρεμοσάπουνο του
κατασκευαστικού οίκου
lt
60
………………………………………
ΕΙΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
CPV : 19640000-4
15

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8

9

10

Σάκοι κάδων υπόγειας συλλογής
απορριμμάτων χωρητικότητας
πέντε κυβικών μέτρων (5m3) του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σκοινί κλεισίματος κάδου υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Οδηγός σχοινιού 1000 mm &
κάτω θηλιά για κάδους υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων του
κατασκευαστικού οίκου
……………………………………….

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

9

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
CPV : 39224000-8
11
12
13

14

15

16
17
18
19

20

21

Φαράσι Μεταλλικό απλό του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Φαράσι Μεταλλικό Ορθοπεδικό
του κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Φαράσι Πλαστικό Ορθοπεδικό
του κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σκούπες Βρούλινες
Οδοκαθαριστών του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σκούπες δρόμου - ασφάλτου με
πολύ σκληρή τρίχα 40cm με
ξύλινη βάση και ξύλινο κοντάρι
για σκούπισμα φερτών υλών του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σκούπα μαλακή γραφείου του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σφουγγαρίστρα με νήμα 300gr
περίπου του κατασκευαστικού
οίκου ………………………………………
Κουβάδες Σφουγγαρίσματος του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Κοντάρι ξύλινο με ψιλό και χοντρό
πάσο του κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Παρκετέζα βαμβακερή με κοντάρι
αλουμινίου 80cm (set) του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με
βαμβακερό κορδόνι 400 γρ.,
κεφαλή 15 εκ. του

Τεμάχιο

30

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

30

Τεμάχιο

15

Τεμάχιο

15

Τεμάχιο

20

Τεμάχιο

5

Τεμάχιο

30

Τεμάχιο

6

Τεμάχιο

3

16

22

23

24

κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
microfiber 300 γρ., κεφαλή 15 εκ.
του κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Κεφαλή σφουγγαρίστρας
Επαγγελματική 15 εκ. του
κατασκευαστικού οίκου
………………………………………
Κοντάρι αλουμινίου με λαβή
130εκ. του κατασκευαστικού
οίκου ………………………………………

Τεμάχιο

3

Τεμάχιο

6

Τεμάχιο

6

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΚΟΥΠΕΣ - ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (1+2+3)
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Κάλυμνος …./…./2019
Ο Προσφέρων
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