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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 2018, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018.
(CPV: 39830000-9, 24455000-8), (Κωδ.NUTS:EL526)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια υλικών καθαριότητας, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών,
για το έτος 2018, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018 και
έχοντας υπόψη:
1)το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης»,
2)το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3)το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
4)το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5)το ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
6)το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7)το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών
τους µε κλήρωση»,
8)το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
9)το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10)το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
11)το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
12)το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13)το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
14)το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,
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15)το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
16)το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
17)το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
18)το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
19)το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
20)την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
21)την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
22)των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
23) Την αρ.156/2017 (ΦΕΚ 2142/Β/22-6-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Κ.Μ., περί µεταβίβασης
στην Οικονοµική Επιτροπή της αρµοδιότητας που αφορά στην απευθείας ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:
α)της υπ’ αριθµ. 294/2017 ,Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4),
περί «ψήφισης Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
οικονοµικού έτους 2018 »,
β)της µε αρ. 340/19-12-2017 (αρ. συνεδρίασης 25, θέµα 1ο) Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ), περί Έγκρισης προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2018,
όπως τροποποιήθηκε µε την αρ.76/26-4-2018 (Α∆Α:6Ξ8Ο7ΛΛ-ΛΡΚ) απόφασή του.
γ)της µε αρ. 2496/45/05-12-2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 7Χ6∆7ΛΛ-ΤΨ9), που
αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών,
δ) Την αρ.πρωτ.431692(3673) βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ε.Φ. 721 και στον ΚΑΕ 1231.α.01 για το
έτος 2018, του Τµήµατος Προϋπολογισµού –Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης.
ε)του αρίθ. πρωτ. 429912(3658)/4-9-2018 (18REQ003636435) Εισήγησή µας (Πρωτογενές αίτηµα) για
προµήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2018, εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018.
στ) Την µε αρ. 2177/36/11-9-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α: ΨΣ2Ξ7ΛΛ-7Υ7 που αφορά
στην έγκριση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 15.938,83 € και απευθείας ανάθεσης 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 2018, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018.
ζ) Την µε αρ. πρωτ. 466570/3926/24-9-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: ΩΡ1Ο7ΛΛ-Σ∆Β και
Α∆ΑΜ:18REQ003728052 που καταχωρήθηκε µε α/α 3223 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 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 2018, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε.
Σερρών οικ. έτους 2018, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τους
παρακάτω πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

ΕΙ∆ΟΣ
Βαµβάκι 100 gr.
Οινόπνευµα φωτιστικό
(µπλε) 390 ml.
Γάντια χειρός µιας χρήσεως
(βινυλίου) διάσταση large.
Ξεσκονιστήρι µε χειρολαβή
και πανάκι ηλεκτροστατικό
στην άκρη SWIFFER ή
ισοδύναµο.
Πετσέτες βαµβακερές &
ηλεκτροστατικές για
ξεσκόνισµα 40*40cm.
Σφουγγάρι πιάτων
SCOTCH-BRITE
διαστάσεων 8*11 cm ή
ισοδύναµο.
Wettex γενικής χρήσης
SCOTCH-BRITE ή VILEDA
(µεγ. µέγεθος) ή
ισοδύναµο.
Παρκετέζα (βαµβακερού
νήµατος).
Σφουγγαρίστρα
επαγγελµατικής χρήσης
RAYON ή ισοδύναµο
(Βάρος: 400 gr Υλικό
νήµατος: Rayon ή
ισοδύναµο).
Σετ Σφικτήρας
14cm+κοντάρι
επαγγελµατικής
σφουγγαρίστρας.
Φαράσι πλαστικό.
Κρεµοσάπουνο µε
γλυκερίνη PALMOLIVE,
FLOS (300 ml µε αντλία) ή
ισοδύναµο.
Ανταλλακτικό φίλτρο
νερού βρύσης INSTAPURE
R7 ή ισοδύναµο.
Σκούπα (χωρίς κοντάρι) µε
χοντρό πάσο βιδωτή.
Σφουγγαρίστρα (χωρίς
κοντάρι) οικιακής χρήσης
µε χοντρό πάσο βιδωτή.
Αρωµατικό gel stick up για
µικρούς χώρους, air wick ή
ισοδύναµο.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµάχια

ΣΥΝΟΛΟ
50

Ενδεικτική
τιµή χωρίς
φπα
0,80

Τεµάχια

100

0,90

90,00

Συσκ. 100 τµχ

60

2,90

174,00

Συσκ. 20 τµχ

10

1,50

15,00

Τεµάχια

90

1,70

153,00

Τεµάχια

100

0,80

80,00

Τεµάχια

300

1,00

300,00

Τεµάχια

10

5,80

58,00

Τεµάχια

100

2,85

285,00

Τεµάχια
Τεµάχια

10
10

5,00
0,50

50,00
5,00

Τεµάχια

400

1,50

Τεµάχια

15

18,00

Τεµάχια

20

1,20

24,00

Τεµάχια

20

2,50

50,00

Συσκ. 2 τµχ.

10

4,50

45,00

3

Προϋπολ.
∆απάνη χωρίς
ΦΠΑ
40,00

600,00

270,00

22

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
οικιακής χρήσης µε χοντρό
πάσο βιδωτό.
Κοντάρι σκούπας οικιακής
χρήσης µε χοντρό πάσο
βιδωτό.
Σακούλες δειγµάτων
Κτην/κής µεσαίου
µεγέθους (polybags).
Σακούλες κήπου µεγάλες
µαύρες (περίπου 7 ανά
κιλό).
Σακούλες απορ. µε κορδόνι
µεγάλες 52x75 SANITAS ή
ισοδύναµο.
Σακούλες απορ. µικρές
55x45.

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

100

1,50

150,00

Τεµάχια

100

1,35

135,00

Τεµάχια

100

1,00

100,00

Τεµάχια

100

1,30

130,00

Τεµάχια

20

0,50

10,00

Τεµάχια

300

1,60

480,00

Τεµάχια

50

1,8

Συσκ. 12 τµχ.

700

2,20

Τεµάχια
Τεµάχια

1000
4

3,00
39,50

Σακουλάκια

20

0,90

17

18

19

20

21

25
26

27
28

29
30

31

32
33

34

Υγρό πατώµατος AZAX ή
BREF ή FLOS 1 lt ή
ισοδύναµο.
Υγρό τζαµιών AZAX ή FLOS
450 ml ή ισοδύναµο.
Υγρό λεκάνης τουαλέτας
AFROSO ή BREF 750 ml ή
ισοδύναµο.
Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ)
450 gr οικιακής χρήσης.
Χλωρίνη (παχύρευστη)
KLINEX ή FLOS 1250 ml ή
ισοδύναµο.
Υγρό καθαριστικό αλάτων
Viakal 500 ml ή ισοδύναµο.
Χαρτί υγείας SOFTEX ή
KLEENEX ή DELICA (3
φύλλο, 19,4m, διαστάσεων
96*108mm ανά ρολό ) ή
ισοδύναµο.
Χαρτί κουζίνας
επαγγελµατική συσκευασία
( 800gr, διαστάσεις 22Χ20
cm, ατοµική συσκευασία)
Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt.
Σκόνη ξεβουλώµατος
νιπτήρων µε κρύο νερό
60gr, TUBOFLO ή
ισοδύναµο.

Τεµάχια

20

0,40

8,00

Τεµάχια

20

0,40

8,00

Τεµάχια

40

0,50

20,00

Κιλά

200

1,20

Συσκ. 10 τµχ.

400

1,00

400,00

Συσκ. 20 τµχ.

600

0,65

390,00

4

240,00

90,00

1540,00

3.000,00
158,00

18,00

35

36
37

Χαρτί υγείας ρολό για
µηχάνηµα 800gr διάµετρος
7,40cm & πλάτος 5,20cm.
Καρότσι σφουγγαρίσµατος
επαγγελµατικό µονό, µε
βάση πλαστική και
αποσπώµενο κάδο 25 lt,
Πρέσας, Χερούλι
αλουµινίου, Μεταλλικό
πλαίσιο µετακίνησης του
καροτσιού µε ροδάκια.
Κατσαριδοκτόνο σπρέι.

Τεµάχια

70

3,15

Τεµάχια
Τεµάχια

4
20

98,60
3,50
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

220,50

394,40
70,00
9.850,90
2.364,21
12.215,11

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Ενδεικτική
τιµή χωρίς
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
φπα

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

1

Ανταλλακτικά απολυµαντικού
υγρού τουαλέτας για
οικολογική συσκ. διάρκειας
ενός µήνα, για 12 µήνες µε
συσκευές ροής του
προµηθευτή.

Τεµάχια

330

9,10
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ενδεικτική τιµή
χωρίς φπα

3.003,00
3.003,00
720,72
3.723,72

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 15.938,83 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 12.853,90 € άνευ Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ.
2177/36/11-9-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α: ΨΣ2Ξ7ΛΛ-7Υ7 και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Φ. 721 και στον ΚΑΕ 1231.α.01 του προϋπολογισµού 2018 της Π.Ε. Σερρών και Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 466570/3926/24-9-2018, µε Α∆Α: ΩΡ1Ο7ΛΛ-Σ∆Β και Α∆ΑΜ:18REQ003728052
που καταχωρήθηκε µε α/α 3223 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
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Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί µέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει:
ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους :
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό µητρώο)
Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές
και σε περίπτωση ΑΕ για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ.
β) ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες
καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016)
γ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016)
δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του
Ν.4412/2016)
ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω
περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκαταστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά.
Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό µητρώο (Για τα νοµικά
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται ποινικό µητρώο για τους διαχειριστές και σε
περίπτωση ΑΕ για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ.), β) πιστοποιητικά περί µη
πτώχευσης και µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που εκδίδονται από αρµόδια
(δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) φορολογική ενηµερότητα και ε)
πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο- θα προσκοµιστούν µόνο από τον οικονοµικό φορέα στον
οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια των υλικών.
2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία
ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών, όπου και όπως αυτές
αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2, θα καλύπτονται πλήρως και απολύτως.
3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
Αναδόχου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος.
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των προσφορών τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον,
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές» και
θα αξιολογηθεί και αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τα δικαιολογητικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται. Κάθε προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά 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.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για κάθε Πίνακα (1,2) ξεχωριστά ή και για
τους δύο πίνακες και µόνο για το σύνολο του κάθε Πίνακα (1,2), εντός της προϋπολογισθείσας
δαπάνης. ∆εν γίνεται δεκτή η προσφορά για µέρος ενός Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει
την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισµένο φάκελο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 217 2ος όροφος,
Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350360 µέχρι και τις 3-10-2018, ηµέρα Τετάρτη, στις 8:30 π.µ.
Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις
3-10-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. παρουσία της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών
απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Σερρών.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
www.pkm.gov.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι 31-12-2018 και η παράδοση θα γίνει, για τον Πίνακα 1
στις αποθήκες της ΠΕ Σερρών, στην οδό Κ.Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο και για τα ανταλλακτικά του Πίνακα 2
στους χώρους (WC) των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των ∆ιευθύνσεων της Εκπαίδευσης
Ν.Σερρών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών
κ.α.α.

Λαµπρινή Φωτιάδου-Βλαχογιάννη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A
ΕΙ∆ΟΣ
1
Βαµβάκι 100 gr.
Οινόπνευµα φωτιστικό
2
(µπλε) 390 ml.
Γάντια χειρός µιας
χρήσεως (βινυλίου)
3
διάσταση large.
Ξεσκονιστήρι µε
χειρολαβή και πανάκι
ηλεκτροστατικό στην
άκρη SWIFFER ή
4
ισοδύναµο.
Πετσέτες βαµβακερές &
ηλεκτροστατικές για
5
ξεσκόνισµα 40*40cm.
Σφουγγάρι πιάτων
SCOTCH-BRITE
διαστάσεων 8*11 cm ή
6
ισοδύναµο.
Wettex γενικής χρήσης
SCOTCH-BRITE ή VILEDA
(µεγ. µέγεθος) ή
7
ισοδύναµο.
Παρκετέζα (βαµβακερού
8
νήµατος).
Σφουγγαρίστρα
επαγγελµατικής χρήσης
RAYON ή ισοδύναµο
(Βάρος: 400 gr Υλικό
νήµατος: Rayon ή
9
ισοδύναµο).
Σετ Σφικτήρας
14cm+κοντάρι
επαγγελµατικής
10 σφουγγαρίστρας.
11 Φαράσι πλαστικό.
Κρεµοσάπουνο µε
γλυκερίνη PALMOLIVE,
FLOS (300 ml µε αντλία)
12 ή ισοδύναµο.
Ανταλλακτικό φίλτρο
νερού βρύσης INSTAPURE
13 R7 ή ισοδύναµο.
Σκούπα (χωρίς κοντάρι)
14 µε χοντρό πάσο βιδωτή.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµάχια

ΣΥΝΟΛΟ
50

Τεµάχια

100

Συσκ. 100 τµχ

60

Συσκ. 20 τµχ

10

Τεµάχια

90

Τεµάχια

100

Τεµάχια

300

Τεµάχια

10

Τεµάχια

100

Τεµάχια
Τεµάχια

10
10

Τεµάχια

400

Τεµάχια

15

Τεµάχια

20

8

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
∆απάνη χωρίς
ΦΠΑ

22

Σφουγγαρίστρα (χωρίς
κοντάρι) οικιακής χρήσης
µε χοντρό πάσο βιδωτή.
Αρωµατικό gel stick up για
µικρούς χώρους, air wick
ή ισοδύναµο.
Κοντάρι σφουγγαρίστρας
οικιακής χρήσης µε
χοντρό πάσο βιδωτό.
Κοντάρι σκούπας οικιακής
χρήσης µε χοντρό πάσο
βιδωτό.
Σακούλες δειγµάτων
Κτην/κής µεσαίου
µεγέθους (polybags).
Σακούλες κήπου µεγάλες
µαύρες (περίπου 7 ανά
κιλό).
Σακούλες απορ. µε
κορδόνι µεγάλες 52x75
SANITAS ή ισοδύναµο.
Σακούλες απορ. µικρές
55x45.

23

CIF cream (500 gr) ή
ισοδύναµο.

Τεµάχια

40

24

Υγρό πιάτων µε γλυκερίνη
500ml ΑVA ή FLOS ή
ισοδύναµο.

Τεµάχια

100

Τεµάχια

100

Τεµάχια

100

Τεµάχια

100

Τεµάχια

20

Τεµάχια

300

Τεµάχια

50

Συσκ. 12 τµχ.

700

Τεµάχια

1000

15

16

17

18

19

20

21

25
26

27
28

29

30

31

32

Υγρό πατώµατος AZAX ή
BREF ή FLOS 1 lt ή
ισοδύναµο.
Υγρό τζαµιών AZAX ή
FLOS 450 ml ή ισοδύναµο.
Υγρό λεκάνης τουαλέτας
AFROSO ή BREF 750 ml ή
ισοδύναµο.
Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ)
450 gr οικιακής χρήσης.
Χλωρίνη (παχύρευστη)
KLINEX ή FLOS 1250 ml ή
ισοδύναµο.
Υγρό καθαριστικό αλάτων
Viakal 500 ml ή
ισοδύναµο.
Χαρτί υγείας SOFTEX ή
KLEENEX ή DELICA (3
φύλλο, 19,4m,
διαστάσεων 96*108mm
ανά ρολό ) ή ισοδύναµο.
Χαρτί κουζίνας
επαγγελµατική
συσκευασία
( 800gr, διαστάσεις 22Χ20

Τεµάχια

20

Συσκ. 2 τµχ.

10

Τεµάχια

20

Τεµάχια

20

Τεµάχια

40

Κιλά

200

Συσκ. 10 τµχ.

400

Συσκ. 20 τµχ.

600

9

cm, ατοµική συσκευασία)

33

34

35

36
37

Αντισηπτικό χεριών gel 4
lt.
Σκόνη ξεβουλώµατος
νιπτήρων µε κρύο νερό
60gr, TUBOFLO ή
ισοδύναµο.
Χαρτί υγείας ρολό για
µηχάνηµα 800gr
διάµετρος 7,40cm &
πλάτος 5,20cm.
Καρότσι
σφουγγαρίσµατος
επαγγελµατικό µονό, µε
βάση πλαστική και
αποσπώµενο κάδο 25 lt,
Πρέσας, Χερούλι
αλουµινίου, Μεταλλικό
πλαίσιο µετακίνησης του
καροτσιού µε ροδάκια.
Κατσαριδοκτόνο σπρέι.

Τεµάχια

4

Σακουλάκια

20

Τεµάχια

70

Τεµάχια
Τεµάχια

4
20
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ηµεροµηνία……………………
Υπογραφή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ
Ανταλλακτικά
απολυµαντικού υγρού
τουαλέτας για οικολογική
συσκ. διάρκειας ενός
µήνα, για 12 µήνες µε
συσκευές ροής του
προµηθευτή.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τεµάχια

330

Προσφερόµεν
η τιµή
µονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ηµεροµηνία……………………
Υπογραφή
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Συνολική
∆απάνη
χωρίς ΦΠΑ

