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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών καθαριότητας της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για ένα έτος. Κωδικός 

αναφοράς 5742. 
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 19020601-1 
και ΑΔΑ ΩΙ1Β46Ψ8ΟΝ-Η4Υ, Έγκριση Δαπάνης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», την προμήθεια του θέματος, προϋπολογισμού 5.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α..  
Για την επιλογή του αναδόχου θα υποβληθούν προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
(Απευθείας Ανάθεση), μετά από δημοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην 
ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις ή 
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση. 
Σχετικό ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης ΩΠΧΝ46Ψ8ΟΝ-0Λ3 με Κωδ. Εγγρ. 19030104 και  Αριθμ. Πρωτ. 
Ε01/0359/01.03.2019.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

33760000-5 χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 

15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 

39224320-7 Σφουγγάρια 

24322500-2 Οινόπνευμα 

33711900-6 Σαπούνι 

39831200-8 Απορρυπαντικά 

39832000-3 Προϊόντα για το πλύσιμο  πιάτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα βάσει της χαμηλότερης τιμής για το 
σύνολο της προμήθειας. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης 
– Θέρμης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και 
ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Πέμπτη 11  10 
Απριλίου 2019  και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». 
Οι οικονομικές προσφορές σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

του ……………………….............................................................................................................................. 
(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση Ένωσης τα 

στοιχεία όλων των μελών της) 
για την Σύμβαση με τίτλο: 

Προμήθεια υλικών καθαριότητας της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για ένα έτος. Κωδικός 
αναφοράς 5742 

με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 11/04/2019 

 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της Πρόσκλησης. Η χρήση του υποδείγματος είναι υποχρεωτική. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
Διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου, και σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό 
εκπρόσωπο. 
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονομικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται. Προσφορές που 
δεν είναι σύμφωνες με όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως μη κανονικές ή απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της παρούσας. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από την Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & 
Ανθρωπίνων Πόρων και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, θα ζητηθεί από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και 
προσωπικής του κατάστασης, ως απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού. Ο προσωρινός 
ανάδοχος καλείται συγκεκριμένα να προσκομίσει: 

 Ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα  

 Φορολογική ενημερότητα 
Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από το αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς όλους 
τους συμμετέχοντες. 
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 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η ανάθεση της Προμήθειας ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από το αρμόδιο 
όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» και κοινοποιείται στον ανάδοχο προκειμένου να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του Αντικειμένου των αγαθών της εν λόγω 
προμήθειας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνεται με γραπτή εντολή 
της προς τον Προμηθευτή. Στην περίπτωση μείωσης των προς προμήθεια αγαθών, η αμοιβή του 
Αναδόχου - Προμηθευτή θα μειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο με την αξία των καταργούμενων, όπως 
αυτή υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη οικονομική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία 
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω μείωση.                 
Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωμα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειμένου της 
προμήθειας με αντίστοιχη αύξηση της συνολικής συμβατικής αξίας έως ποσοστό 30%, χωρίς υπέρβαση 
του αρχικού προϋπολογισμού, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές της οικονομικής του προσφοράς. 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η πληρωμή του κάθε τιμολογίου θα ολοκληρώνεται εντός ενός (1) 
μήνα από την τιμολόγηση, μετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο για την 
επίβλεψη της προμήθειας.  
Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου 
από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Για την Προμήθεια υλικών καθαριότητας της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για ένα έτος 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πρόκειται να προμηθευτεί για την κάλυψη των αναγκών των κεντρικών 
εγκαταστάσεών της στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής της Υπηρεσίας στο Δερβένι υλικά 
καθαριότητας για ένα έτος. 
Τα αντίστοιχα CPV της παρούσας προμήθειας είναι τα εξής:  
33760000-5 χαρτί υγείας,χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 
15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 
39224320-7 Σφουγγάρια  
24322500-2 Οινόπνευμα  
33711900-6 Σαπούνι  
39831200-8 Απορρυπαντικά  
39832000-3 Προϊόντα για το πλύσιμο  πιάτων  
Εκτιμώμενη συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 5.000€. 
Αντικείμενο προμήθειας του αναδόχου θα είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας σύμφωνα με το 
παρακάτω πίνακα και για τις ποσότητες που αναφέρονται. 

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΙΛΩΝ, ΛΙΤΡΩΝ ή 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

1 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 

ΦΙΑΛΗ 

ΑΠΟ 750ml ΕΩΣ 5lit 340 lit 

2 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΦΙΑΛΗ 400ml 300 ΦΙΑΛΕΣ 

3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΦΙΑΛΗ 350ml 200 ΦΙΑΛΕΣ 

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 

5 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ(WETTEX) 

Νο 2 ή  Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ 

6 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΛΕΙΟ ΡΟΛΛΟ 

ΑΠΟ 180 ΓΡΑΜ. 

ΕΩΣ 220ΓΡΑΜ. 800 ΚΙΛΑ 

7 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ 500ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ 1.000 ΚΙΛΑ 

8 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΛΕΥΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 4 lit ΕΩΣ 5 lit 200 ΛΙΤΡΑ 

9 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ  
ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ 250 τμχ ΕΩΣ 

4.000 τμχ 
600.000 ΤΕΜΑΧΙΑ   
(1ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ) 

10 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ 1000 τμχ ΕΩΣ 

2000 τμχ 
5.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 

(1ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 

 
 Για τα είδη 6 (ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΛΕΥΚΟ – ΛΕΙΟ) και 7 (ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΟ) του ανωτέρω πίνακα ο 

υπολογισμός της συνολικής τιμής άνευ ΦΠΑ θα υπολογίζεται για το σύνολο των κιλών (ζητούμενη 
ποσότητα) που αναφέρονται στον πίνακα, ανεξαρτήτως του βάρους της συσκευασίας. Για τον 
υπολογισμό της προτείνεται ο παρακάτω τύπος υπολογισμού (τιμή συσκευασίας διαιρούμενη με το 
καθαρό βάρος της και πολλαπλασιαζόμενη με την συνολική ποσότητα του είδους)  

- (Είδος 6) π.χ. 1 ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΛΕΙΟ /200 γραμμάρια συσκευασίας = τιμή ανά 
γραμμάριο x 1000 = τιμή κιλού x 1000 κιλά ζητούμενη ποσότητα = συνολική τιμή προσφοράς 
άνευ ΦΠΑ. 

- (Είδος 7) π.χ. 1 ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΛΕΥΚΟ /500 γραμμάρια συσκευασίας = τιμή ανά 
γραμμάριο x 1000 = τιμή κιλού x 500 κιλά ζητούμενη ποσότητα = συνολική τιμή προσφοράς 
άνευ ΦΠΑ. 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, σφραγισμένα στην συσκευασία και με την εγγύηση 
του κατασκευαστή τους (για όσα προβλέπεται τέτοια). Για όλα τα υλικά θα υπάρχει η ρήτρα αντικατάστασής 
τους με καινούρια από τον Προμηθευτή εάν κατά την αποσυσκευασία τους (και όχι πέραν του ενός έτους 
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από την παραλαβή τους) βρεθούν ελαττωματικά και όχι της απολύτου αρεσκείας του αγοραστή. Τα υλικά θα 
παραδοθούν τμηματικά μετά από σχετική παραγγελία της ΕΟΑΕ εντός 10 ημερολογιακών ημερών και σε 
χώρους (αποθήκες) που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους για την παραλαβή των υλικών εκπροσώπους 
της εταιρείας. Οι  διευθύνσεις  παράδοσης των υλικών είναι οι ακόλουθες: 

 6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, Θεσσαλονίκη 

 9ο χλμ Θεσσαλονίκης Καβάλας, Δερβένι - Θεσσαλονίκη  
Η Παράδοση των υλικών, στους ανωτέρω χώρους και διευθύνσεις, μέσω μεταφορικής εταιρίας επιτρέπεται 
και το κόστος μεταφοράς και εγγύησης των υλικών βαρύνουν των προμηθευτή εξ ολοκλήρου. Ώρες 
παράδοσης των υλικών 09:00 – 15:00. 
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός μηνός από κάθε τμηματική παράδοση/παραλαβή των προϊόντων της 
προμήθειας, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της 
προμήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Για την πληρωμή των τιμολογίων είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Σε περίπτωση εσφαλμένης συμπλήρωσης των 
τιμολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συμπλήρωση και επανυποβολή τους. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προϊόντων. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δημήτριος Ζάικος 
Τμηματάρχης 

Διοικητικής Μέριμνας 

 
 

Ιωάννης Κίτσας 
Υποδιευθυντής 

Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για ένα έτος»  
Κωδικός αναφοράς 5742 (προϋπολογισμού 5.000€) 

 
Της επιχείρησης .............................................................................................................,έδρα ............................... 
 
Οδός ................................................................................................αριθμ. .................., τηλ. ................................. 
 
Fax …………………………………………., email …………………………………………......................................................................... 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης του 
τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση 
της Σύμβασης στο σύνολό της. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΩΝ, 

ΛΙΤΡΩΝ ή 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΩΝ, 

ΛΙΤΡΩΝ ή ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

1 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 
ΦΙΑΛΗ 

ΑΠΟ 750ml ΕΩΣ 5lit 340 lit  

2 
 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΦΙΑΛΗ 400ml 300 ΦΙΑΛΕΣ  

3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΦΙΑΛΗ 350ml 200 ΦΙΑΛΕΣ  
4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 ΤΕΜΑΧΙΑ  

5 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ(WETTEX) 

Νο 2 ή  Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ  

6 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΛΕΙΟ ΡΟΛΛΟ 
ΑΠΟ 180 ΓΡΑΜ. 
ΕΩΣ 220ΓΡΑΜ. 800 ΚΙΛΑ  

7 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ 500ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ 1.000 ΚΙΛΑ  
 
 

8 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΛΕΥΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 4 lit ΕΩΣ 5 lit 200 ΛΙΤΡΑ  

9 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΠΑΚΕΤΟ 

ΤΜΧ 
ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ 250  τμχ ΕΩΣ 

4.000 τμχ 
600.000 ΤΕΜΑΧΙΑ   
(1ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ)  

10 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΕΣ 
ΠΑΚΕΤΟ  

ΤΜΧ 
ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ 1000 τμχ ΕΩΣ 

2000 τμχ 
5.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 

(1ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
……………………………………………………….................................................................................... 

Σημειώσεις: 
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη δαπάνη που 

προκύπτει από την Διακήρυξη  του διαγωνισμού και το Παράρτημα Ι αυτής.  
 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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