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ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος Β)
4) Την απόφαση 139/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας
5) Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για την προμήθεια των
αναφερομένων στο θέμα ειδών.
6) Την 21/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για καθορισμό των όρων της διακήρυξης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
8) Διάθεση της πίστωσης με την αρίθμ. 6/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
9) Την με αρ. πρωτ. 425/15-1-2015 ένσταση της DAILY FRESH
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των
παρακάτω ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού:
ΟΜΑΔΑ 1: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Α/Α
1.

2.

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

250

1,85€

463

250

1,85€

463

1
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

A/A

9.

10.

11.

12.

13.

Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
551
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
150
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και 0
Ι μπλέ χρώματος) 80X1,10/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
150
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
50
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,
150
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.

1019

2,25€

338

0
2,20€

3,00€

450

3,30€

165

4,30€

645

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml
0
με Ι αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να
φέρει σήμανση CE.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / Ι τεμ. με αντλία
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι 0
τεμ.
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των

1,85€

30

5,00€

150

0
1,30€

60

2,00€

120

10

8,00€

80
0

25,00€
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

A/A

22.

23.

24.

25.

χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
Ι δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
200
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
0
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
200
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
50
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Ι Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
100
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
50
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
250
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
0
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..

300

0
5,00€

3,00€

600

2,40€

120

2,00€

200

3,50€

175

1,20€

300

4,00€

0

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος
Γάντια πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης,

1,50€

50

0,80€

40

20

3,00€

60

40

5,60€

224

50

2,30€

115

3

ΑΔΑ: 7ΚΚΒΩΡ0-Τ4Μ

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

ειδικά για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου
KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια
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20,00€

0

0

0
15,00€
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1,50€
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200

2,50
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1,00
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4,00€
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Ι
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10,00€
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5,00€
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10,00€

50

0
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ

8122
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ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1868,06
9.990,06
10.000,00

ΟΜΑΔΑ 2:Β.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ,ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10 μ.

95

2,00

190

2

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10 μ.

40

1,80

72

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ(συσκ. 55 μεζούρων)

30

10,00

300

4

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ(100 γρ)

30

1,50

45

5

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(500
γρ)

40

0,60

24

6

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 1lt

95

3,00

285

7

ΑΕΡΟΖΟΛ(700 ml)

20

1,90

38

8

ΒΑΜΒΑΚΙ(100gr)

40

1,80

72

9

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(100 τεμ)

120

5,20

624

10

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

10(ζεύγη)

2,20

22

11

ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 1,5 μ.

30

3,00

90

12

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ( 4 ΛΙΤΡΩΝ)

20

3,50

70

13

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΣΜΕΣ (ΤΕΜ.)

20

3,50

70

14

ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΦΙΑΛΗ 350 ML

30

0,65

19,50

15

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ(750 ml)

50

3,60

180

16

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣΣΚΟΥΠΕΣ (τεμ)

50

1,30

65

17

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ(750
ml)

100

2,10

210

18

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ,ΠΑΠΙ(τεμ)

100

1,60

160

19

ΚΑΛΑΘΙ,ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

5

2,00

10

5

ΑΔΑ: 7ΚΚΒΩΡ0-Τ4Μ

20

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ
ΡΟΦΗΜΑ(100 ΤΕΜ)

20

1,50

30

21

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ(ΤΕΜ.)

4

3,00

12

22

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ(συσκ των 3
τεμ. 150 γρ.)

30

2,00

60

23

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3lt

20

4,00

80

24

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ(συσκ. 12
τμχ)

30

1,80

54

25

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 3
ΤΜΧ.)

150

3,60

540

26

ΜΥΓΟΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ(τεμ.)

8

1,00

8

27

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
SWIFFER(συσκ.)

50

7,90

395

28

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(20 ΤΕΜ)

100

1,40

140

29

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ(50 ΤΕΜ.)

250

1,00

250

30

ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
DETTOL (750 ml)

70

4,40

308

31

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

5

3,20

16

32

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

50

1,20

60

33

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΓΑΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

100

1,80

180

34

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ
( ΣΕ ΚΙΛΑ)

120

1,50

180

35

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ -WC ( ΣΕ ΚΙΛΑ)

120

2,20

264

36

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ (συσκ.)

50

2,50

125

37

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ(τεμ.)

10

2,00

20

38

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(τεμ.)

18

2,50

45

39

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,
ΧΟΡΤΟΥ (τεμ.)

4

2,00

8

40

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(συσκ. 3
τμχ.)

60

0,80

48

41

ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ(τεμ.)

30

0,30

9

42

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
VIACAL(τεμ.)

40

3,10

124

43

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ(4 ΛΙΤΡΩΝ)

30

5,00

150

6
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44

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤΡΩΝ)

50

5,00

250

45

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ(4 ΛΙΤΡΩΝ)

120

3,20

384

46

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(450 ml)

30

0,80

24

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(800 gr)

120

2,50

300

48

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(40 ΡΟΛΩΝ)

40

10

400

49

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ(ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ)

60

1,80

108

50

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (750 ml)

120

3,20

384

51

ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(συσκ. 150 τμχ)

5

9

45

52

ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ (ΤΕΜ)

2

15

30

53

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΤΥΠΟΥ ROLI (500 γρ.)

30

2,20

66

54

ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
ΒΡΕΦΩΝ (750 ml)

10

4,20

42

55

ΦΑΡΑΣΙ(ΤΕΜ.)

5

3,50

17,50

56

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ VANISH(500 ML)

2

3,50

7

57

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ(ΤΕΜ.)

4

2

8

58

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΑ(ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 4 ΤΜΧ)

20

3

60

59

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 9ΣΥΣΚ.2
ΤΜΧ)

10

4

40

60

ΣΠΙΡΤΑ 100 ΤΕΜ

2

1,50

3

61

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ(ΤΕΜ.)

30

1,50

45

62

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(20
ΤΕΜ)

50

1,50

75

63

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΦΑΓΗΤΟΥ(ΡΟΛΟ 10 Μ.)

4

2,00

8

64

ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ(ΤΕΜ.)

4

20,00

80

65

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΤΕΜ

10

1,50

15

66

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ CALGON (ΣΥΣΚ 30 ΤΜΧ)

5

12,00

60

67

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ(ΤΕΜ.)

5

2,00

10

7

ΑΔΑ: 7ΚΚΒΩΡ0-Τ4Μ

68

ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ(ΤΕΜ.)

4

4,00

16

ΣΥΝΟΛΟ

8.122,00

ΦΠΑ 23%

1.876,06

ΣΥΝΟΛΟ

9.908,06

8
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ΟΜΑΔΑ 3:Γ.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A/A

9.

10.

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και
μπλέ χρώματος) 80X1,1 Ο/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.

ΠΟΣΟΤΗΤ Α

ΣΥΝΟΛΟ

250

1,85€

463

250

1,85€

463

551

1,85€

1019

150

2,25€

338

2,20€

150

3,00€

450

50

3,30€

165

150

4,30€

645

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml
με αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να
φέρει σήμανση CE.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

30

5,00€

150

1,30€

9
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

A/A

22.

23.

24.

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / τεμ. με αντλία
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It /
τεμ.
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
ειδικές
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..

60

2,00€

120

10

8,00€

80

25,00€

200

300

5,00€

200

3,00€

600

50

2,40€

120

100

2,00€

200

50

3,50€

175

250

1,20€

300

4,00€
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή

1,50€

50

0,80€

40

20

3,00€

60

40

5,60€

224

10
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25.
26.

27.

μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ.

50

2,30€

115

20,00€

15,00€

11
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28.

Κοντάρι τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60
μέτρου και ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου

50

1,50€

75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Ι
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
30
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια

200

2,50

500

300

1,00

300

4,00€

47

10,00€

470

5,00€

150

10,00€

50

12,00€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

600

8122
1868,06
9.990,06
10.000,00
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0ΜΑΔΑ4:Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Α/Α

9.

10.

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και
Ι μπλέ χρώματος) 80X1,10/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.

ΠΟΣΟΤΗΤ Α

ΣΥΝΟΛΟ

250

1,85€

463

250

1,85€

463

551

1,85€

1019

150

2,25€

338

2,20€

150

3,00€

450

50

3,30€

165

150

4,30€

645

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml
με Ι αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

30

5,00€

150

1,30€
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

A/A

22.

23.

και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / Ι τεμ. με αντλία
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι
τεμ.
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
ειδικές
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..

60

2,00€

120

10

8,00€

80

25,00€

200

300

5,00€

200

3,00€

600

50

2,40€

120

100

2,00€

200

50

3,50€

175

250

1,20€

300

4,00€
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.

1,50€

50

0,80€

40

20

3,00€

60
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24.

25.
26.

27.
28.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου

40

5,60€

224

50

2,30€

115

20,00€

15,00€
50

1,50€

75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 Ι τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη Ι χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
Ι άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό

200

2,50

500

300

1,00

300

4,00€

47

10,00€

470

30

5,00€

150

10,00€

50

12,00€

600
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καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια
ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

8122
1868,06
9.990,06
10.000,00

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/2/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Μέγαρο του
Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, ΠΛ. Γεννηματά, Τ.Κ.:48200, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού. Απόρριψη ενός ή
περισσοτέρων ομάδων επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Η κατακύρωση
θα γίνει στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του διαγωνισμού, δηλ. στο σύνολο όλων των
ομάδων.
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
2) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται ως άνω και να πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
3) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του
άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο.
6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση
Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πλ. Γεννηματά, 1ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι
την 27/2/2015 και ώρα 10.00 π.μ..
8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα
120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή.
10) Τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά,
κατόπιν αιτήματος Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων του Δήμου
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Ζηρού και συγκεκριμένα στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα εκδίδεται τιμολόγιο του
προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Ζηρού υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή μέσα σε
διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ. 166/2003).
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των
εφοδίων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί
να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο
παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά
λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και
ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
11)Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
12)Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για
φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.
13) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής
αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά
τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Συνολικό ποσό εγγυητικής καλής εκτέλεσης
: 1.626,00 ευρώ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της
προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές
επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
15) Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές
επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
16) Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
17)Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης βαρύνουν
τον μειοδότη - προμηθευτή.
18)Να
αναρτηθεί
στο
διαδυκτιακό
τόπο
του
Δήμου
Ζηρού
http://www.dimoszirou.gr
19) Να τοιχοκολληθεί σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Ζηρού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Προκειμένου ο Δήμος, να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού, την Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού, σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε είδη όπως
(χαρτικά, καθαριστικά, εντομοκτόνα και ειδικά καθαριστικά χημικά για πλύση απορριμματοφόρων)
θα προβεί στην προμήθεια των σχετικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των
32.520,33€ (40.000,00 € με Φ.Π.Α 23%) και θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζηρού, την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού,
(ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) στους Κ.Α. οι οποίοι θα βαρύνουν την επόμενη οικονομική χρήση.
Φιλιππιάδα, 18 /09/2014
Ο συντάξας

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος

Αθανασίου Ουρανία
ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού
Αυγέρης Δημήτριος
ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να
περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να
βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται
οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών. Να διατίθεται σε
συσκευασία των 4 λίτρων.
3. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να
περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8 ειδική
σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες
ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης
επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό πιάτων.
Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων.
5. Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της
ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.
6. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου
3,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά
τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% .Η συσκευασία να διαθέτει
πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
8. Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ. 350 ml. Να φέρει σήμανση
CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες ,μπαταρίες κτλ) για ανοξείδωτες επιφάνειες συσκ. 500
ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodium chloride, θειικό άλας
νατρίου, γλυκόλη distearate, cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, άρωμα , κιτρικό οξύ . Συσκευασία 500
ml με αντλία.
Σαπούνι χεριών υγρό με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό χεριών . Να διατίθεται σε
συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων.
Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα.
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές
αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 100 . Να φέρει σήμανση CE .
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 τεμαχίων διαστάσεων 45Χ60 εκ.
σε διάφορα χρώματα.
Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ , σε πακέτα
των 10 τεμαχίων.
Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,05 εκ , ενδεικτικού
χρώματος μαύρου σε πακέτα των 10 τεμαχίων.
Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες από INOX με χοντρό πάσο, διαστάσεις 1,30 μέτρα .
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αλουμινίου, διαστάσεις 1,30 μέτρα
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές , βάρους περίπου 400 γρ.. θα πρέπει να
εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί.
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης απλές. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει
επιλεγεί.
Σκούπες με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν
απόλυτα με το κοντάρι INOX που έχει επιλεγεί.
Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ξύλινο.
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 8 (διαστάσεις 15χ10cm περίπου) εξαιρετικής αντοχής που να μην
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 1,5 μέτρο. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο
στέγνωμα.
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού χώρου, 50 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού
για το άνοιγμα του καπακιού.
Κάδοι χαρτιών υγείας (wc) 35 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του
καπακιού.
Πιγκάλ για wc με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι .

28. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με εργονομικό βραχίονα .
29. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα
για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας.
30. Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό μονό χωρητικότητας 25lt με χρωμιωμένο σκελετό,
μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά).
31. Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό διπλό(2χ25lt) με χρωμιωμένο σκελετό, μεταλλικό χερούλι
και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά).
32. Εντομοκτόνο ,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση
οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml,
να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού
χώρου).
33. Κατσαριδοκτόνο, να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση
οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml,
να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού
χώρου).
34. Οινόπνευμα φωτιστικό 350 ml
35. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 175 γρ.
/ρολό (σε συσκευασίες των 12 τεμ.)
36. Χαρτί κουζίνας ρολό ,βάρους περίπου 185 γρ. / ρολό , & απορροφητικό (σε συσκευασίες των 4 τεμ.)
37. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 800 γρ. / ρολό , & απορροφητικό.
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38. Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές, 70 τεμαχίων/ συσκευασία ,διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον.
39. Χειροπετσέτες σε κιτίο από χαρτόνι, τύπου Ζικ – Ζακ , κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί,
4000 τεμ./ κιβώτιο.
40. Συσκευή χειροπετσέτας Ζικ Ζακ πλαστική διαστάσεων 33εκ χ 25εκ. χ 13 εκ.
ΟΜΑΔΑ Β.: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ
1.Ειδικό υγρό καθαριστικό για κάδους απορριμμάτων και οχημάτων, ικανό να απομακρύνει και να
εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες τους. Επιπροσθέτως θα έχει
απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα,
μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο(ακόμα και σε ρυπαρές συνθήκες), ιοκτόνο και θα έχει ισχυρή αποσμητική
δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας.
Στην ενδεικνυόμενη αραίωση για την χρήση του δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον
άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στο οικοσύστημα περιβαλλοντικός.
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 ή πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των
πλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από
τον κατασκευαστή και επ΄ ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν αναγράφονται στη χημική
σύνθεση.
Να δρα σε χαμηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με κρύο νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με
την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυμαντικού- απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού
(αναλογία).
Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται δια
καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος.
Να έχει μακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα,
χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη
αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.
Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης
χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για
το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά (από
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων & Γενικό Χημείο του Κράτους).

Φιλιππιάδα, 18/09/2014

Ο συντάξας

Αθανασίου Ουρανία

Ελέγχθηκε
Ο Δ/ντής Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυγέρης Δημήτριος
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και
Ι μπλέ χρώματος) 80X1,10/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

250

250

551

150

0

150

50

150

24

ΑΔΑ: 7ΚΚΒΩΡ0-Τ4Μ

A/A

9.

10.

11.
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15.

16.

17.

18.

χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
30
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml με
Ι αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
0
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
60
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / Ι τεμ. με αντλία
10
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι
τεμ.
0
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
Ι δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
200
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
0
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
200
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
50
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Ι Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
100
ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες

25

ΑΔΑ: 7ΚΚΒΩΡ0-Τ4Μ

19.

20.

21.
A/A

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
50
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
250
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
0
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..
ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
50
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
20
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
40
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος
50
Γάντια πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης,
ειδικά για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
0
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι
0
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
50
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου
KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
200
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια

300

47

Ι
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50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ 2:Β.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
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1

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ,ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10 μ.

95

2

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10 μ.

40

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ(συσκ. 55 μεζούρων)

30

4

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ(100 γρ)

30

5

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(500
γρ)

40

6

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 1lt

95

7

ΑΕΡΟΖΟΛ(700 ml)

20

8

ΒΑΜΒΑΚΙ(100gr)

40

9

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(100 τεμ)

120

10

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

10(ζεύγη)

11

ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 1,5 μ.

30

12

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ( 4 ΛΙΤΡΩΝ)

20

13

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΣΜΕΣ (ΤΕΜ.)

20

14

ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΦΙΑΛΗ 350 ML

30

15

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ(750 ml)

50

16

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣΣΚΟΥΠΕΣ (τεμ)

50

17

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ(750
ml)

100

18

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ,ΠΑΠΙ(τεμ)

100

19

ΚΑΛΑΘΙ,ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

5

20

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ
ΡΟΦΗΜΑ(100 ΤΕΜ)

20

21

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ(ΤΕΜ.)

4

22

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ(συσκ των 3
τεμ. 150 γρ.)

30

23

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3lt

20

24

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ(συσκ. 12
τμχ)

30
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25

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 3
ΤΜΧ.)

150

26

ΜΥΓΟΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ(τεμ.)

8

27

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
SWIFFER(συσκ.)

50

28

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(20 ΤΕΜ)

100

29

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ(50 ΤΕΜ.)

250

30

ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
DETTOL (750 ml)

70

31

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

5

32

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

50

33

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΓΑΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

100

34

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ
( ΣΕ ΚΙΛΑ)

120

35

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ -WC ( ΣΕ ΚΙΛΑ)

120

36

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ (συσκ.)

50

37

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ(τεμ.)

10

38

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(τεμ.)

18

39

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,
ΧΟΡΤΟΥ (τεμ.)

4

40

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(συσκ. 3
τμχ.)

60

41

ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ(τεμ.)

30

42

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
VIACAL(τεμ.)

40

43

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ(4 ΛΙΤΡΩΝ)

30

44

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤΡΩΝ)

50

45

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ(4 ΛΙΤΡΩΝ)

120

46

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(450 ml)

30

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(800 gr)

120

48

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(40 ΡΟΛΩΝ)

40
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49

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ(ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ)

60

50

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (750 ml)

120

51

ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(συσκ. 150 τμχ)

5

52

ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ (ΤΕΜ)

2

53

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΤΥΠΟΥ ROLI (500 γρ.)

30

54

ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
ΒΡΕΦΩΝ (750 ml)

10

55

ΦΑΡΑΣΙ(ΤΕΜ.)

5

56

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ VANISH(500 ML)

2

57

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ(ΤΕΜ.)

4

58

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΑ(ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 4 ΤΜΧ)

20

59

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 9ΣΥΣΚ.2
ΤΜΧ)

10

60

ΣΠΙΡΤΑ 100 ΤΕΜ

2

61

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ(ΤΕΜ.)

30

62

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(20
ΤΕΜ)

50

63

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΦΑΓΗΤΟΥ(ΡΟΛΟ 10 Μ.)

4

64

ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ(ΤΕΜ.)

4

65

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΤΕΜ

10

66

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ CALGON (ΣΥΣΚ 30 ΤΜΧ)

5

67

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ(ΤΕΜ.)

5

68

ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ(ΤΕΜ.)

4
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑ 3:Γ.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A/A

9.

10.

11.

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και
μπλέ χρώματος) 80X1,1 Ο/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.

ΠΟΣΟΤΗΤ Α

ΣΥΝΟΛΟ

250

250

551

150

150

50

150

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml
με αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να
φέρει σήμανση CE.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

30

60
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

A/A

22.

23.

24.

Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / τεμ. με αντλία
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It /
τεμ.
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
ειδικές
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..

10

200

200

50
100

50

250

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου

50

20

40
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25.
26.

27.

20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ.

50
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28.

Κοντάρι τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60
μέτρου και ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου

50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Ι
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
30
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια

200

300

47

50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ4:Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών

ΠΟΣΟΤΗΤ Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Α/Α

9.

10.

Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που
αναγράφονται.
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών
και άλλων βλαβερών ουσιών.
Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και
Ι μπλέ χρώματος) 80X1,10/κιλό για εξυπηρέτηση
εθελοντικών
προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες κοινωνικές
ομάδες και σχολεία.
Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(όχι παχύρευστη).
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ.
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή
μορφή(παχύρευστη).
Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι
άρωμα (4lt) / τεμ.
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος,
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.

250

250

551
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των
τεσσάρων(4)
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml
με Ι αντλία / τεμ.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

A/A

22.

23.

και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ.
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της
ρύπανσης.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
600ml / Ι τεμ. με αντλία
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών.
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι
τεμ.
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των
δοχείων του πεδίου 11.
Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ.
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό
για την απομάκρυνση του πουρί και των
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει
σήμανση CE.
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4
λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι
τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /
Ι τεμ.
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ.
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex,
ειδικές
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ.
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους
οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 80
εκατοστών.
Κοντάρι ξύλινο / τεμ.
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για
την εφαρμογή στις σκούπες και στις
σφουγγαρίστρες
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ.
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π)..
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Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι
εκατοστών το καθένα / τεμ.
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη
υλικού κατά τη χρήση του.
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική
πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή παρόμοιο σε
ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα.
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24.

25.
26.

27.
28.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει
100 Ι τεμάχια / κουτί.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100.
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος,
έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού .
Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα
ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130
χιλιοστά.
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ.
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Χαρτί κουζίνας Ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000
γρ.
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των
200 Ι τεμαχίων / κουτί
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200
τεμαχίων
Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική
θήκη Ι χαρτιού υγείας.
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο.
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή
χαρτομάζα.
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ
Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό,
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή.
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το
Ι άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο,
περίπου 35lt /τεμ
Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση
από μηχανοκίνητα σάρωθρα - πλυστικών
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό
δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού.
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα
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και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο,
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και
να μην δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια
ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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