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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση       : Μεραρχίας 36
Ταχ. Κώδικας  : 621 10 Σέρρες
(κωδ.NUTS:GR126)
Πληροφορίες   : Χ.Σαπουντζή
Τηλέφωνο        : 2321350364
Fax                   : 2321350458
Εmail  :sapountzi@serres.pkm.gov.gr

Σέρρες, 16 Νοεμβρίου 2016

   Αρ. Πρωτ. 466683/5462

Προς: Προμηθευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια
υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2016»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.747,00€ άνευ ΦΠΑ (19.526,28€,
συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ). CPV:39830000-9

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010-ΦΕΚ
226/Α/27-12-2010),
3) Το Ν.4270/2014, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014),
4) Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016),
5) Την αρ.461114/9980/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/21-11-2014 απόφαση του
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους
Αντιπεριφερειάρχες , Εκτελεστικό Γραμματέα , Προϊσταμένους κ.λ.π.
6) Το με αρ.πρωτ. 433965/5024/21-10-2016 (ΑΔΑΜ:16REQ005276833) πρωτογενές
αίτημα του Τμ. Προμηθειών Π.Ε. Σερρών, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2016,
7) Την αριθμ 1980/43/08-11-2016 (ΑΔΑ:ΨΞ4Λ7ΛΛ-3ΛΚ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης, κατόπιν
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, του έργου της «Προμήθειας υλικών καθαριότητας, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και Δ/νσεων Εκπ/σης Ν. Σερρών, για το έτος
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2016», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.747,00€ άνευ ΦΠΑ (19.526,28€,
συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ),

8) Την με αρ.πρωτ. 464466/5420/14-11-2016 απόφαση ανάληψης, που καταχωρήθηκε
με α/α 570/15-11-2016 στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Ν.Σερρών (ΑΔΑ:ΩΚΑΧ7ΛΛ-ΓΑΡ
ΑΔΑΜ: 16REQ005389693),
9) Την επιτακτική ανάγκη της προμήθειας υλικών καθαριότητας για το έτος 2016.

ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθειας
υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των
Δ/σεων Εκπ/σης του Ν.Σερρών, για το έτος 2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης
15.747,00€ άνευ ΦΠΑ (19.526,28€, συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ) (CPV:39830000-9)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας των υλικών, που φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα, ανέρχεται στο πόσο των 15.747,00€ άνευ ΦΠΑ, (19.526,28€,
συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και
Κ.Α.Ε. 1231.α.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ενδεικτική
τιμή

μονάδας
χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολ.
Δαπάνη χωρίς

ΦΠΑ
1 Βαμβάκι 100 gr Τεμάχια 20 0,80 16,00

2 Οινόπνευμα φωτιστικό (μπλε) 390 ml Τεμάχια 120 0,80 96,00

3 Γάντια χειρός μιας χρήσεως (βινυλίου)
Συσκ. 100

τμχ 60 2,80 168,00

4

 Ξεσκονίστήρι με χειρολαβή και πανάκι
ηλεκτροστατικό στην άκρη  SWIFFER ή
ισοδύναμο Συσκ. 20 τμχ 20 1,50 30,00

5
Πετσέτες βαμβακερές& ηλεκτροστατικες για
ξεσκόνισμα 40*40cm Τεμάχια 70 1,70 119,00

6 Σφουγγάρι πιάτων SCOTCH-BRITE ή ισοδύναμο Τεμάχια 60 0,80 48,00

7
Wettex γενικής χρήσης SCOTCH-BRITE ή
VILEDA (Mεγ. Μέγεθος) ή ισοδύναμο Τεμάχια 200 1,00 200,00

8 Παρκετέζα (βαμβακερού νήματος) Τεμάχια 15 5,80 87,00

9

Σφουγγαρίστρα επαγγελματικής χρήσης RAYON
ή ισοδύναμο  (Βάρος: 400 gr Υλικό νήματος:
Rayon ή ισοδύναμο) Τεμάχια 170 2,80 476,00

Ξαραχνιάστρα με κονταρι πτυσσομμένο Τεμάχια 10 3,80 38,00
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10
Σετ Σφικτήρας 14cm + κοντάρι επαγγελματικης
σφουγγαρίστας Τεμάχια 7 5,00 35,00

11 Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 15 0,50 7,50

12
Καλαθι απορριμμάτων πλαστικό (30cm ύψος)με
καπάκι που ανοιγοκλείνει με πεταλ Τεμάχια 10 6,00 60,00

13
Κρεμοσάπουνο με γλυκερίνη  PALMOLIVE,
FLOS  (300 ml με αντλία) ή ισοδύναμο Τεμάχια 700 1,50 1.050,00

14
Ανταλλακτικό φίλτρο νερού βρύσης INSTAPURE
R7 ή ισοδύναμο του Τεμάχια 10 15,00 150,00

15 Σκούπα (χωρίς κοντάρι) Τεμάχια 35 1,20 42,00

16 Σφουγγαρίστρα (χωρίς κοντάρι) οικιακής χρήσης Τεμάχια 40 2,50 100,00

17
Αρωματικό gel stick up για μικρούς χώρους , air
wick ή ισοδύναμο Συσκ. 2τμχ. 30 4,50 135,00

18 Κοντάρι  σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης Τεμάχια 30 0,40 12,00

19
Σακούλες δειγμάτων Κτην/κής μεσαίου μεγέθους
(polybags) Τεμάχια 40 0,50 20,00

20
Σακούλες κήπου μεγάλες μαύρες (περίπου 7 ανα
κιλό) Κιλα 500 1,10 550,00

21
Σακούλες απορ. με κορδόνι μεγάλες 52x75
SANITAS ή ισοδύναμο Συσκ. 10 τμχ 850 0,90 765,00

22 Σακούλες απορ. μικρές 55x45 Συσκ. 20 τμχ 1250 0,50 625,00

23  CIF cream  (500 gr) ή ισοδύναμο Τεμάχια 40 1,25 50,00

24
Υγρό πιάτων με γλυκερίνη 500ml ΑVA ή FLOS ή
ισοδύναμο Τεμάχια 250 1,20 300,00

25
Υγρό πατώματος AZAX ή  BREF ή FLOS  1 lt ή
ισοδύναμο Τεμάχια 800 1,35 1.080,00

26 Υγρό τζαμιών AZAX  ή FLOS 450 ml ή ισοδύναμο Τεμάχια 500 1,00 500,00

27
Υγρό λεκάνης τουαλέτας AFROSO ή BREF 750 ml
ή ισοδύναμο Τεμάχια 500 1,30 650,00

28 Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ) 450 gr οικιακής χρήσης Τεμάχια 50 0,50 25,00

29
Χλωρίνη (παχύρευστη) KLINEX ή FLOS 1250 ml
ή ισοδύναμο Τεμάχια 500 1,60 800,00

30
Χαρτί υγείας SOFTEX ή KLEENEX ή DELICA
(60 gr ±5% ανά ρολό) ή ισοδύναμο Συσκ. 12 τμχ 350 2,10 735,00

31 Χαρτί  κουζίνας επαγγελματική συσκευασία Τεμάχια 1000 3,00 3.000,00
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32 Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt Tεμαχια 4 39,50 158,00

33
Χαρτί χεριών για αυτόματο μηχάνημα (1 kgr,
διάμετρος 6,6 cm, πλάτος 7,5cm, μήκος ≈100m) Συσκ. 6 τμχ 30 25,00 750,00

34
Σκόνη ξεβουλώματος νιπτήρων με κρύο νερό 60gr,
TUBOFLO ή ισοδύναμο Σακουλάκια 30 0,90 27,00

35
Yγρό για το πλύσιμο χαλιών VANISH για χαλιά ή
ισοδύναμο τεμάχια 10 1,90 19,00

36

Aνταλλακτικά 825ml οικολογική συσκ.(δηλ.χωρις
μπαταρίες ,εγκέφαλο,κα) με φυσική ροή του υγρού
στην τουαλέτα ανα 5min διάρκειας ενός μήνα. τεμάχια 290 9,00 2.610,00

37
Χαρτί υγείας ρολό για μηχάνημα 800gr διάμετρος
7,40cm & πλάτος 5,20cm τεμάχια 70 3,05 213,50

Σύνολα 15.747,00
ΦΠΑ 3.779,28
Τελικά
Σύνολα 19.526,28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χημικά προϊόντα πρέπει να έχουν τις σχετικές άδειες
κυκλοφορίας (από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους).

To ανταλλακτικό φίλτρο νερού βρύσης θα πρέπει να φιλτράρει αποτελεσματικά το 97% του
χλωρίου, το 99% του μόλυβδου, το 97% των εντομοκτόνων, το 99% του αμιάντου, το 99%
των παρασιτικών μικροβίων και να αφαιρεί την κακή γεύση και τις οσμές. Τα ανταλλακτικά
φίλτρα θα πρέπει να κουμπώνουν στις συσκευές φιλτραρίσματος που υπάρχουν στις
Υπηρεσίες.

Τα Ανταλλακτικά υγρού που στάζει στην τουαλέτα θα είναι 825ml οικολογική συσκευασία
δηλαδή να μην χρειάζεται μπαταρίες για να λειτουργήσει, ούτε εγκέφαλο και να έχει φυσική
ροή στην τουαλέτα ανά 5min, η διάρκεια του να είναι  ενός μήνα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

α) ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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Ι) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016), για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν,
ΙΙ) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75

του παραπάνω νόμου.

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 314,94€ (ήτοι 2% επί της προϋπολογισθείσας
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εμπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χημικά
προϊόντα έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας (από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χημείο του
Κράτους).

3) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος Ι.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των προσφορών τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

  Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και πριν την υπογραφή της σύμβασης οι
ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν εντός τεσσάρων ημερών τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας
της διαδικασίας ανάθεσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο
από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική
εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα που
είναι μέλη 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:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 β) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.(Άρθρο 73 παραγρ. 4 περ. β) του παραπάνω
νόμου).
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γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω
νόμου).

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου).

ε) Φορολογική ενημερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου).

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το κριτήριο αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα

δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί, στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο
φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές», ο οποίος θα αξιολογηθεί. Οι προσφορές που δεν
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Κάθε Τεχνική προσφορά που θα
απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές
προσφορές.

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και προσφέρει  την χαμηλότερη τιμή.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του
έργου, όσο και για μέρος αυτού, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Δεν γίνεται
δεκτή η προσφορά για μέρος της ποσότητας ορισμένου προϊόντος. Κάθε
ενδιαφερόμενος θα αποστείλει την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισμένο φάκελο.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης  θα ακολουθήσει η τηλεφωνική ή έγγραφη
παραγγελία των υλικών. Η παράδοση τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα
τεσσάρων (4) ημερών από την παραγγελία, σε αποθηκευτικό χώρο στου
κεντρικού κτιρίου της Π.Ε Σερρών (Διοικητήριο) που θα υποδειχθεί από την
υπηρεσία, στην ταχ. δ/νση Κων. Καραμανλή 36-Σέρρες, παρουσία της αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να στέλνονται
ταχυδρομικώς στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος,
Σέρρες (κωδ.NUTS:GR126), Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350364, 2321350357, μέχρι και την
Τετάρτη  23-11-2016 στις 09:00 π.μ.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε. Σερρών την Τετάρτη 23-11-2016 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

      Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Σερρών

Ιωάννης Μωϋσιάδης
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 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Ι
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ενδεικτική
τιμή

μονάδας
χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολ.
Δαπάνη χωρίς

ΦΠΑ
1 Βαμβάκι 100 gr Τεμάχια 20

2 Οινόπνευμα φωτιστικό (μπλε) 390 ml Τεμάχια 120

3 Γάντια χειρός μιας χρήσεως (βινυλίου)
Συσκ. 100

τμχ 60

4

 Ξεσκονίστήρι με χειρολαβή και πανάκι
ηλεκτροστατικό στην άκρη  SWIFFER ή
ισοδύναμο Συσκ. 20 τμχ 20

5
Πετσέτες βαμβακερές& ηλεκτροστατικες για
ξεσκόνισμα 40*40cm Τεμάχια 70

6 Σφουγγάρι πιάτων SCOTCH-BRITE ή ισοδύναμο Τεμάχια 60

7
Wettex γενικής χρήσης SCOTCH-BRITE ή
VILEDA (Mεγ. Μέγεθος) ή ισοδύναμο Τεμάχια 200

8 Παρκετέζα (βαμβακερού νήματος) Τεμάχια 15

9

Σφουγγαρίστρα επαγγελματικής χρήσης RAYON
ή ισοδύναμο  (Βάρος: 400 gr Υλικό νήματος:
Rayon ή ισοδύναμο) Τεμάχια 170

Ξαραχνιάστρα με κονταρι πτυσσομμένο Τεμάχια 10

10
Σετ Σφικτήρας 14cm + κοντάρι επαγγελματικης
σφουγγαρίστας Τεμάχια 7

11 Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 15

12
Καλαθι απορριμμάτων πλαστικό (30cm ύψος)με
καπάκι που ανοιγοκλείνει με πεταλ Τεμάχια 10

13
Κρεμοσάπουνο με γλυκερίνη  PALMOLIVE,
FLOS  (300 ml με αντλία) ή ισοδύναμο Τεμάχια 700

14
Ανταλλακτικό φίλτρο νερού βρύσης INSTAPURE
R7 ή ισοδύναμο του Τεμάχια 10

15 Σκούπα (χωρίς κοντάρι) Τεμάχια 35

16 Σφουγγαρίστρα (χωρίς κοντάρι) οικιακής χρήσης Τεμάχια 40

17
Αρωματικό gel stick up για μικρούς χώρους , air
wick ή ισοδύναμο Συσκ. 2τμχ. 30
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18 Κοντάρι  σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης Τεμάχια 30

19
Σακούλες δειγμάτων Κτην/κής μεσαίου μεγέθους
(polybags) Τεμάχια 40

20
Σακούλες κήπου μεγάλες μαύρες (περίπου 7 ανα
κιλό) Κιλα 500

21
Σακούλες απορ. με κορδόνι μεγάλες 52x75
SANITAS ή ισοδύναμο Συσκ. 10 τμχ 850

22 Σακούλες απορ. μικρές 55x45 Συσκ. 20 τμχ 1250

23  CIF cream  (500 gr) ή ισοδύναμο Τεμάχια 40

24
Υγρό πιάτων με γλυκερίνη 500ml ΑVA ή FLOS ή
ισοδύναμο Τεμάχια 250

25
Υγρό πατώματος AZAX ή  BREF ή FLOS  1 lt ή
ισοδύναμο Τεμάχια 800

26 Υγρό τζαμιών AZAX  ή FLOS 450 ml ή ισοδύναμο Τεμάχια 500

27
Υγρό λεκάνης τουαλέτας AFROSO ή BREF 750 ml
ή ισοδύναμο Τεμάχια 500

28 Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ) 450 gr οικιακής χρήσης Τεμάχια 50

29
Χλωρίνη (παχύρευστη) KLINEX ή FLOS 1250 ml
ή ισοδύναμο Τεμάχια 500

30
Χαρτί υγείας SOFTEX ή KLEENEX ή DELICA
(60 gr ±5% ανά ρολό) ή ισοδύναμο Συσκ. 12 τμχ 350

31 Χαρτί  κουζίνας επαγγελματική συσκευασία Τεμάχια 1000

32 Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt Tεμαχια 4

33
Χαρτί χεριών για αυτόματο μηχάνημα (1 kgr,
διάμετρος 6,6 cm, πλάτος 7,5cm, μήκος ≈100m) Συσκ. 6 τμχ 30

34
Σκόνη ξεβουλώματος νιπτήρων με κρύο νερό 60gr,
TUBOFLO ή ισοδύναμο Σακουλάκια 30

35
Yγρό για το πλύσιμο χαλιών VANISH για χαλιά ή
ισοδύναμο τεμάχια 10

36

Aνταλλακτικά 825ml οικολογική συσκ.(δηλ.χωρις
μπαταρίες ,εγκέφαλο,κα) με φυσική ροή του υγρού
στην τουαλέτα ανα 5min διάρκειας ενός μήνα. τεμάχια 290

37
Χαρτί υγείας ρολό για μηχάνημα 800gr  διάμετρος
7,40cm & πλάτος 5,20cm τεμάχια 70

Σύνολα
ΦΠΑ
Τελικά
Σύνολα
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