ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 06-08-2018
Αρ. πρωτ.: 27186

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Οικ. εξ Οικονόμων 8Α, Τ.Κ. 412 22
Πληροφορίες: Ελένη Χαυτίκη
Τηλ.: 2410/680200 / Φαξ: 2410/680233
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΗΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων έχοντας υπόψη:
 Την με αριθμό 351/5-7-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΠΧΛΩΛΞ06Ι) για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ποσού
15.562,00 €, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1416 (Κ.Α. 20.6633.30005) και διάθεση
πίστωσης «ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ποσού 8.928,00 €, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
1417 (Κ.Α. 20.6633.30008) στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 Την υπ’ αριθ. 1890/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για καθαρισμό και
απολύμανση των κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων, χώρων λαϊκών αγορών και
σιντριβανιών, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως εγκρίθηκαν επίσης με την υπ’ αριθ. 1890/2-8-2018
απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να υποβάλετε προσφορά για τα υγρά καθαρισμού και τα χημικά προϊόντα τα οποία
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για το σύνολο των προϊόντων
είτε για μια από τις δύο ομάδες προϊόντων χωριστά (σελ 7).
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί για ποσότητες βάσει του επισυναπτόμενου ενδεικτικού
προϋπολογισμού, συμπληρώνοντας το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σελ 7).

Μαζί με την Οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως – προκειμένου να είναι έγκυρηνα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων του
προμηθευτή (αρθ. 2).
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης,
Δ/νση: Οικ. εξ Οικονόμων 8Α, ΤΚ 41222, 2ος όροφος, γραφείο 9 (κ. Ελένη Χαυτίκη), μέχρι
την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, και ώρα 14.00.
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Σουρλαντζής Απόστολος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
24.490,00 ΕΥΡΩ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αντικείμενο προμήθειας
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων ειδών καθαρισμού:
1Η ΟΜΑΔΑ
1.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με
απολυμαντικές και αποσμητικές ιδιότητες για τον καθαρισμό και απολύμανση των κάδων μηχανικής
αποκομιδής απορριμμάτων
1.2
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με
απολυμαντικές και αποσμητικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των απορριμματοφόρων.
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με απολυμαντικές
και αποσμητικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών των συνοικιών της πόλης.
2Η ΟΜΑΔΑ
2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ. Υλικών καθαρισμού και απολύμανσης
σιντριβανιών για τον καθαρισμό των σιντριβανιών των πλατειών της πόλης και την αντιμετώπιση των
βακτηρίων και της άλγης που δημιουργείται.
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.490,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές και την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα προϊόντων.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους Ε.Α.Τ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού
έτους 2018 στους Κ.Α.:
1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κ.Α. 20.6633.30005 ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κάδων απορριμμάτων,
απορριμματοφόρων, χώρων λαϊκών αγορών): 15.562,00€
2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κ.Α. 20.6633.30008 ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (καθαρισμός σιντριβανιών):
8.928,00€
Η προμήθεια των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Όλα τα περιγραφόμενα προϊόντα καθαρισμού θα είναι συσκευασμένα σε μη επιστρεφόμενα
σφραγισμένα δοχεία χωρητικότητας που δεν θα ξεπερνά τα 10 κιλά ή λίτρα, όπως ακριβώς
διατίθενται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία.
Θα παραδοθούν μη αραιωμένα (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από
τον κατασκευαστή και επ’ ουδενί τρόπο αναμεμειγμένα με υλικά που δεν αναγράφονται στη
χημική τους σύνθεση.
Θα πρέπει να έχουν πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής- τρέχοντος έτους- και
μακρά διάρκεια ζωής –τουλάχιστον ένα 18μηνο από την παραλαβή τους- και να διαθέτουν
αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές
τους.
Στην ενδεικνυόμενη αραίωση για την χρήση του, δεν θα έχουν αντενδείξεις και τοξικές
επιπτώσεις για τον άνθρωπο, ούτε δυσμενείς επιδράσεις στο οικοσύστημα.
Προσφορά προϊόντος που θα προκύπτει από ή θα απαιτεί την ανάμιξη δύο ή/και
περισσότερων πρωτογενών παραγόμενων προϊόντων της ίδιας ή άλλης παρασκευάστριας
εταιρίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιότητες του ζητούμενου υλικού (καθαρισμός–
απολύμανση–απόσμηση), ακόμη και σε περίπτωση γραπτής βεβαίωσης της παρασκευάστριας
εταιρίας για την αποτελεσματικότητα αυτού, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον το προϊόν παραληφθεί, θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του
προσφερόμενου προϊόντος πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα εξής στοιχεία:
 Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της
σε μετρικές μονάδες
 Η μορφή του σκευάσματος (π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε
βάρος ή όγκο
 Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής
 Ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας (σε ισχύ) άδειας κυκλοφορίας
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού
 Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα
του Κέντρου Δηλητηριάσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1η ΟΜΑΔΑ
A) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
1.

2.
3.
4.
5.

Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να είναι ικανό να απομακρύνει και να εξουδετερώνει
αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως, θα
έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό
φάσμα, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο (ακόμα και σε ρυπαρές συνθήκες) και θα έχει
ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας.
Να είναι άφλεκτο, μη πτητικό και χαμηλού αφρισμού όπως ενδείκνυται για την χρήση των
ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων ή πιεστικών μηχανημάτων.
Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώμενο και μη διαβρωτικό προκειμένου να μην
προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές /πλαστικές επιφάνειες καθώς και
στις μηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
Να δρα σε όσο δυνατόν χαμηλότερη συγκέντρωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με νερό
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να
εφαρμόζεται δια καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος.

B) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.
1.

Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να έχει απορρυπαντικές ιδιότητες και απολυμαντικές
ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο,
βακτηριοκτόνο (ακόμα και σε ρυπαρές συνθήκες) και να είναι ικανό να απομακρύνει και να
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2.
3.
4.
5.
6.

εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τις επιφάνειες των απορριμματοφόρων.
Επιπλέον να έχει και αρωματικές ιδιότητες.
Το υπό προμήθεια προϊόν θα είναι κατάλληλο για εν ψυχρώ καθαρισμό με υψηλή πίεση.
Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό (αναμίξιμο με νερό σε όλες τις αναλογίες), βιοδιασπώμενο και
να μην προκαλεί φαινόμενα διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή
μηχανολογικές διατάξεις των απορριμματοφόρων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
Το προϊόν θα εμφανίζει θερμική σταθερότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, και θα
περιέχει διαβρέκτες που θα είναι βιοαποικοδομήσιμοι πάνω από 90%.
Να δρα σε όσο δυνατόν χαμηλότερη συγκέντρωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με νερό
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να
εφαρμόζεται δια καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος.

Γ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.
1.
2.
3.
4.
5.

Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες.
Να είναι συμπυκνωμένο προϊόν, ικανό να διασπά και να εξουδετερώνει όλες τις οσμές που
αναπτύσσονται σε υπαίθριους χώρους λαϊκών αγορών.
Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη οσμή, και να έχει τριπλή δράση: ως διαβρέκτης,
διαλύτης και αποσμητικό.
Να είναι βιοαποικοδομήσιμο, ασφαλές για το έδαφος και τα νερά και μη τοξικό για τον
άνθρωπο.
Να μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλη αραίωση καθώς η διαλυτότητά του στο νερό θα
είναι μεγάλη.

2η ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ.
Δ) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 90% ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ: πρόκειται για απολυμαντικό σε μορφή
ταμπλέτας, περιεκτικότητας περίπου 90% σε ενεργό χλώριο. Έχει βραδεία και πολλαπλή δράση,
απολυμαντική, αλγεοκτόνο και κροκιδωτική. Πρέπει να είναι σε μορφή ταμπλέτας, δηλαδή κατάλληλο
για τοποθέτηση στο skimmer του σιντριβανιού όπου δρα απελευθερώνοντας αργά ενεργό χλώριο το
οποίο λειτουργεί ως απολυμαντικό για το νερό του σιντριβανιού, καταπολεμά τις άλγες αλλά και
διευκολύνει την καταβύθιση των αιρούμενων σωματιδίων.
Για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες και να
υπάρχουν τα φυλλάδια δεδομένων των προϊόντων στην ελληνική γλώσσα.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσης των υλικών με τις ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να
προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται (σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 30/004/000/2368/15-06-2016 εγκύκλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους) ότι:
o H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες
με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει,
o Το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και
σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό
(ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν.
o Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
Επίσης, να συμπληρωθεί ο ακόλουθος Πίνακας Συμμόρφωσης.

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ.
MSDS (material safety
sheet)
TDS (technical data sheet)

ΝΑΙ
data

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΟΧΙ

Άρθρο 1ο: Κατάθεση προσφορών
Κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για το σύνολο των προϊόντων είτε για μια από
τις δύο ομάδες προϊόντων χωριστά, δηλ:
1η Ομάδα: υγρά καθαρισμού κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων, χώρων λαϊκών αγορών
2η Ομάδα: χημικά υλικά για τον καθαρισμό σιντριβανιών

Άρθρο 2ο: Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Με την κατάθεση της προσφοράς θα προσκομιστεί υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
2. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
3. Δεσμεύεται ρητώς ότι θα τηρήσει το χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης σε
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή δύναται να αποκλεισθούν από τον
διαγωνισμό.
5. Πληρεί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται από την Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα είναι εγγεγραμμένος
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος.
6. Διαθέτει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος
(ταυτότητα αν είναι φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις, παραστατικά
εκπροσώπησης αν συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους).
7. Δεσμεύεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα βρίσκονται στη διάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής με την κατακύρωση της προμήθειας.

Άρθρο 3ο: Τόπος παράδοσης και συμβατικός χρόνος της προμήθειας
Η παράδοση των υλικών, θα γίνει σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Το σύνολο της ποσότητας των υλικών θα παραδοθεί ελεύθερο στο χώρο του
Δημοτικού Αμαξοστασίου (επί εδάφους) με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα, μέσα και έξοδα του
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Λάρισα 20-07-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΑΥΤΙΚΗ Ελένη
Χημικός με Α΄ Βαθμό

Θεωρήθηκε
Λάρισα 20-07-2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ελέγχθηκε
Λάρισα 20-07-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤ ΕΝΑΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΑΧΑΝΑΣ Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Α΄ Βαθμό

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος
Χημικός Μηχ/κος με Α΄ Βαθμό
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/α

Κ.Α. 2017

Είδος

1
2

Προϊόν
Υγρό για πλύσιμο
κάδων
απορριμμάτων
Υγρό για πλύσιμο
απορριμματοφόρων
Υγρό για πλύσιμο
χώρων Λαϊκών
Αγορών

ΟΜΑΔΑ 1Η
20.6633.30005

3

Υγρά Καθαρισμού
ΑπολυμαντικάΑπορρυπαντικά
(CPV: 24455000-8)

Ποσότητα
KG ή LT

Τιμή
μονάδος
(χωρίς
ΦΠΑ)

Ποσό (€)

4.000

2,00

8.000,00

1.600

2,00

3.200,00

500

2,70

1.350,00

2.400

3,00

7.200,00

ΟΜΑΔΑ 2Η
4

Οργανικό
Χλώριο 90% σε
ταμπλέτες

20.6633.30008
Χημικά Υλικά
Καθαρισμού
Σιντριβανιών
(CPV: 24455000-8)

19.750,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

4.740,00
24.490,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Λάρισα 12-07-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΧΑΥΤΙΚΗ Ελένη
Χημικός με Α΄ Βαθμό
Θεωρήθηκε
Λάρισα 12-07-2018

Ελέγχθηκε
Λάρισα 12-07-2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΧΑΝΑΣ Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Α΄Βαθμό

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος
Χημικός Μηχ/κος με Α΄ Βαθμό
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Ενδεικτικό Φύλλο Οικονομικής προσφοράς
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

A/α

Κ.Α. 2017

1
2

Είδος

ΟΜΑΔΑ 1
20.6633.30005

Προϊόν
Υγρό για πλύσιμο
κάδων
απορριμμάτων
Υγρό για πλύσιμο
απορριμματοφόρων
Υγρό για πλύσιμο
χώρων Λαϊκών
Αγορών

Η

Υγρά Καθαρισμού
ΑπολυμαντικάΑπορρυπαντικά

3

ΟΜΑΔΑ 2Η
4

Οργανικό
Χλώριο 90% σε
ταμπλέτες

20.6633.30008
Χημικά Υλικά
Καθαρισμού
Σιντριβανιών

Ποσότητα
KG ή LT

Τιμή
μονάδος
(χωρίς
ΦΠΑ)

4.000
1.600
500

2.400

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Λάρισα ……./……/2018

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

7

Ποσό (€)

