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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 36η/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινωνικής
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά.
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ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Ημερομηνία: 8.7.2016
Ημέρα: Παρασκευή.
Ώρα : 9.30
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Κ.Μ.
Παπαρηγοπούλου 7 - Θεσσαλονίκη
Είδη Καθαριότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

02701

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

17000

ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1381

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39830000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

26.500,68 + ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ κ΄ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Παράρτημα Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
(περιλαμβάνεται και το Γηροκομείο Κιλκίς)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ. (πρώην ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
& ΙΑΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Παράρτημα Α.Α.Α. με Α. Σερρών (περιλαμβάνεται
και το ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου)
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου &
των Παραρτημάτων .
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου &
των Παραρτημάτων .
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
Α)

1. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα»
2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013)
«Κατάργηση και συγχώνευση Ν.Π.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
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Β)
Την υπ΄ αριθμό 1ης/14-01-2015 (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ.
(ΑΔΑ: 6ΣΕΞΟΞΧΣ-ΚΘ1 ) για την έγκριση του προγράμματος προμηθειών του
Κέντρου για τον ΚΑΕ 1381 .
Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 1381 για
τo έτος 2016 142.000,00 € Αρ. πρωτ. 52075/2018/26.11.2015 – ΑΔΑ
ΩΛΡΔ465Θ1Ω-ΘΡΔ.
Την υπ΄ αριθ. 9η/ 4.6.2014, θέμα 16ο , απόφαση του Κέντρου για τον
ορισμό των επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών
(ΑΔΑ:Ω9ΜΝΟΞΧΣ-2ΑΑ).
Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1090/1.4.2015 κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από
την
επιτροπή.
Την υπ΄αρ. 13η/7.4.2015 , θέμα 10ο, απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών Ποσοτήτων & προϋπολογισμού ειδών καθαριότητας του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Το υπ΄ αρ. 19/2016, θέμα 11ο, πρακτικό του Δ.Σ. «Έγκριση πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Β΄ επαναληπτικού διαγωνισμού
προμήθειας ειδών καθαριότητας».
Το υπ΄ αρ. 22/ 2016 , θέμα 6ο, πρακτικό του Δ.Σ. «Έγκριση πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας» που δεν
κατακυρώθηκαν στον Β΄ επαναληπτικό δ/σμό , προϋπολογισμού 26.500,68 +
ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Προμήθειας ειδών Καθαριότητας για το Κέντρο &
τα Παραρτήματά του προϋπολογισμού δαπάνης 26.500,68 + ΦΠΑ ,με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων
γενικών όρων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.
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Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2016 ημέρα Παρασκευή & ώρα 9.30 π.μ. στα
γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται, για να λάβουν γνώση ΜΟΝΟΝ για
όσους συμμετέχουν στον δ/σμό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν
προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση, η γνωστοποίηση των οποίων θα
πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με συστημένη επιστολή μέχρι την
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, Πέμπτη 7.7.2016 & ώρα 13.30.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την παραλαβή των ειδών με θεωρημένο
Χ.Ε. που συνοδεύεται με δελτία εισαγωγής από την ορισθείσα επιτροπή του Κέντρου.
Η προμήθεια αφορά τμηματική αγορά.
ΑΡΘΡΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» όπου θα περιέχονται
τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις :
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
& «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 6μηνη.
ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης,
αντικείμενο- είδος διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου
1977 (ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου).
-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
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-για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 , στην οποία ο Υποψήφιος
Προμηθευτής θα δηλώνει :
-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση.
-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμό του Δημόσιου Τομέα.
-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο .
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υ.Δ. ότι η προσφορά τους ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Α) της παρούσης.
Τυχόν prospectus των ειδών που προσφέρονται.
ΑΡΘΡΟ 4. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά , και θα περιέχει τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένη σύμφωνα με το παράρτημα (Β) της
παρούσης .
H οικονομική προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού, θα αντιστοιχεί στο κόστος
εργασιών όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος της
Οικονομικής Προσφοράς.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή και για επιμέρους είδη.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση επιτρέπεται: κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής Αναδόχου στον
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 Π.Δ. 118/07. Ενστάσεις ή
υπομνήματα – αιτήσεις διαμαρτυρίας που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από
τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,00 €.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του δ/σμού υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Κέντρου για έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του δ/σμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον Προμηθευτή .
Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση της
κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που
του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και
του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του Προμηθευτή , η οποία θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό ένταλμα,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α] σύμβαση υπογεγραμμένη
Β) Τιμολόγιο, (την ευθύνη της παράδοσης έχει ο Προμηθευτής ).
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Δελτίο εισαγωγής των ειδών από το αρμόδιο όργανο του Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τα τιμολόγια βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.
ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΑ
Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή σε άλλα
πρόσωπα.
Ο Προμηθευτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του κατά την
Παράδοση των ειδών, και ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί
στους εργαζόμενούς του ή σε τρίτους καθώς και σε αντικείμενα.
Οι Προμηθευτές μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό μόνο με μία (1)
προφορά.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocucement , στον ιστότοπο του Κέντρου
& στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α/α ΕΙΔΗ
1 Αντισηπτικό καθαρισμού υγιεινής

Μονάδα
Μέτρησης
Λίτρα

ΠΧΠ

ΠΑΑΠ με
ΑΘ

Κιλκίς

Σέρρες –
Σιδηρόκαστρο

733

Τιμή
Μονάδας
2,00

64 κιλά

64

0,21

13,44

14 κιλά

838

2,00

1.676,00

23

2,70

62,10

916

2,34

2.143,44

16.863 Kg

1,00

16.863,00

570

2,50

1.425,00

472 συσκ.
1.888 λιτ.

1,00

1.888,00

733

Σύνολο

Συνολική
τιμή
1.466,00

χεριών
2 Σακούλες χύμα μεγάλες

κιλά

(συσκευασία ρούχων)
3 Σακούλες τύπου super – market

κιλά

733 κιλά

4 Σακούλες διαφανείς

κιλά

23 κιλά

5 Τραπεζομάνδηλα μιας χρήσης

Κιλά

916 κιλά

0,90 Χ 1,60
6 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων

κιλά

5.500 Kg

8.250 kg

Τεμάχιο/
4lit.

490 τεμ. /4

48 τεμ./4 lit 32 τεμ./4

4 lit/ συσκ.

275 συσκ.

110 συσκ.

7 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο

χέρι (συσκευασία 4 lit).
8 Υγρό πλυντηρίου πιάτων

7

91 κιλά

183 kg

55 συσκ

2.930 kg
-

32 συσκ.

9 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων

Λίτρα

90

3,30

297,00

91 λίτρα

0,70

63,70

137 κιλά

320 κιλά

0,30

96,00

12 τεμ.

12 τεμ.

1,00

12,00

8.100 τεμ.

0,017

137,70

18.300

0,0160

292,80
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0,31

90 λίτρα

συσκ. 1 λίτρου.
10 Υγρό αφαλατικό πιάτων με λίγα

Λίτρα

91 λίτρα

11 Υποχλωριώδες νάτριο

Κιλά

183 κιλά

12 Απιονισμένο νερό 4 λίτρων

Τεμάχια/ 4
λίτρων
Τεμάχια

οξέα .

13 Πιάτα μιας (1) χρήσεως φαγητού

3.600

4.500

μεσαίο μέγεθος . Συσκ. 20 τεμ.
14 Ποτήρια φενιζόλ 355 ml

Τεμάχια

Συσκ. 20 τεμ.
15 Μπατονέτες σε συσκ. εως 100
τεμ.

18.300
45 τεμ.

91 τεμ.

45 τεμ.

27 τεμ.

64,50

26.500,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο ΦΠΑ

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α ΕΙΔΗ

Μονάδα
Μέτρησης
Λίτρα

Ποσότητες

κιλά

64

3 Σακούλες τύπου super – market

κιλά

838

4 Σακούλες διαφανείς

κιλά

23

5 Τραπεζομάνδηλα μιας χρήσης

Κιλά

1.000

0,90 Χ 1,60
6 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων

κιλά

16.863 Kg

Τεμάχιο/
4lit.

570

8 *Υγρό πλυντηρίου πιάτων

4 lit/ συσκ.

472 συσκ.
1.888 λιτ.

9 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων

Λίτρα

90

1 Αντισηπτικό καθαρισμού υγιεινής

Τιμή Μονάδας

733

χεριών
2 Σακούλες χύμα μεγάλες

(συσκευασία ρούχων)

7 ** Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο

χέρι (συσκευασία 4 lit).

συσκ. 1 λίτρου.

9

Σύνολο

ΦΠΑ

Συνολική τιμή

10 Υγρό αφαλατικό πιάτων με λίγα

Λίτρα

91 λίτρα

11 Υποχλωριώδες νάτριο

Κιλά

320 κιλά

12 **Απιονισμένο νερό 4 λίτρων

Τεμάχια/ 4
λίτρων
Τεμάχια

12 τεμ.

Τεμάχια

18.300

οξέα .

13 Πιάτα μιας (1) χρήσεως φαγητού

8.100 τεμ.

μεσαίο μέγεθος . Συσκ. 20 τεμ.
14 Ποτήρια φενιζόλ 355 ml

Συσκ. 20 τεμ.
15 Μπατονέτες σε συσκ. εως 100
τεμ.

208

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

*Οι τιμές θα δοθούν / λίτρο. Οι συσκευασίες θα είναι 4λιτρες.
** Οι τιμές θα δοθούν / 4 lit. συσκευασία.
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