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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού
Ταχ.Δ/νση
: Δήμος Ρεθύμνης
Άδελε
Ρέθυμνο 74100
Τηλέφωνο : 2831341041
FAX
: 28310-71169
Email
: Klapsinou@rethymno.gr

«Προμήθεια
Ειδών
Καθαριότητας
–
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και
λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης

διακηρύσσει
την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:
«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών
Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»
Προϋπολογισμού 105.957,28 € (με Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147) και β) τους όρους της παρούσας
και
καλεί

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της
ανωτέρω προμήθειας.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού,
σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών
του Προσώπων»

Προϋπολογισμός
Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Ελληνικό Τύπο

105.957,28 € (με Φ.Π.Α.)
στον

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης

Ημερήσιο

26/08/2017

επίσημη

25/08/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ

25/08/2017

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25/08/2017

25/08/2017

16/09/2017

14:00 μ.μ

15:00 μ.μ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΔΕΛΕ

Πόλη

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

74100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 433

Τηλέφωνο

2831341041

Φαξ

2831071169

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Klapsinou@rethymno.gr

Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης,
Γραφείο Προμηθειών

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.rethymno.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει
στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
1. Δήμος Ρεθύμνης, Α.Φ.Μ.: 997820861 - ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτη 80 -Τ.Κ.:74131Ρέθυμνο
2. Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», ΑΦΜ: 997821636 - ΔΟΥ:
ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Διεύθυνση: Καντανολέοντος 10 Τ.Κ.:74132- Ρέθυμνο
3. Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΦΜ: 997821697 - ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Διεύθυνση: Αρκαδίου 50 Τ.Κ.:74131Ρέθυμνο
4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΦΜ: 997821661 - ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Διεύθυνση:
Αθάνατος Γωνιά Τ.Κ.:74100- Ρέθυμνο
5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΦΜ: 997821650 - ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Διεύθυνση:
Αθάνατος Γωνιά Τ.Κ.:74100- Ρέθυμνο
6. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΑΦΜ: 090016485 - ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Διεύθυνση: Κτίριο Δελφίνι, Σοφοκλή
Βενιζέλου Τ.Κ.:74133- Ρέθυμνο
Μετά την ανάδειξη του/των αναδόχου/ων, ο κάθε φορέας, Νομικό Πρόσωπο και Σχολικές Επιτροπές θα
υπογράψουν επιμέρους σύμβαση με τον ανάδοχο για τις ποσότητες για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί
και θα ευθύνεται για την τήρηση των όρων, υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην διεύθυνση (URL) : μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα
του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και
2. θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα
από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρεθύμνης και τα Νομικά του Πρόσωπα
ήτοι : Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης», Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνης,
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο.
Συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για την εν λόγω
σύμβαση και βαρύνει τους Κ.Α. όπως παρακάτω αναφέρονται με σχετική πίστωση του Δήμου και του κάθε
Φορέα (Ν.Π.).
•

Για το Δήμο Ρεθύμνης :

Α/Α
Κ.Α
1 10.6635.001

•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητα

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ Π.Α.Υ
13.739,20
13.739,20

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης»:

Α/Α
Κ.Α
1 15.6634.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ειδών Καθαριότητας
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ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ Π.Α.Υ
24.998,46
24.998,46

17PROC001857151 2017-08-25
•

Για την Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνης :
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΣΟ Π.Α.Υ
2.000,00
2.000,00

64.998.100.0100
64.998.100.0200

Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Ρεθύμνου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1.000,00
500,00

5

64.998.100.0300

6

64.998.100.0400

7

64.998.100.0500

8
9
10

64.998.100.0600
64.998.101.0000
64.998.102.0200

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Οικισμών Ρεθύμνου
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτική Ενότητα
Αρκαδίου
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτική Ενότητα Ν.
Φωκά
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτική Ενότητα
Λαππαίων
Πινακοθήκη - Μουσείο
Εικαστικά Εργαστήρια

Α/Α
1
2

Κ.Α
64.998.100.0000
64.998.100.0007

3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διοίκηση
Σπίτι Πολιτισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

499,30
1.000,00
1.000,00

11
12
13

64.998.103.0000 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρμένων
64.998.104.0000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Παιδικός Σταθμός Παλιάς Πόλης
64.998.105.0000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1.000,00
1.000,00
1.000,00

14

64.998.106.0000

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ:

1.000,00
13.499,30

•

Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί πίστωση, συνολικής αξίας
30.169,36 € και θα αφορά δαπάνες για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ομοειδών ειδών. Η
πληρωμή της σχετικής δαπάνης θα γίνει από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω
του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).

•

Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί πίστωση, συνολικής αξίας
21.197,49 € και θα αφορά δαπάνες για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ομοειδών ειδών. Η
πληρωμή της σχετικής δαπάνης θα γίνει από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω
του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).

•
Α/Α
1

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης :
Κ.Α
10.6634

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ Π.Α.Υ
2.353,47
2.353,47

Αναλυτικά η δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια και για το σύνολο των ομάδων, προϋπολογίζεται
στο ποσό των 85.499,42 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 20.507,86 € δηλαδή συνολικό ποσό 105.957,28 €.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» (Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και
Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης - Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ). Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων για διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να
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παραταθεί με τους ίδιους όρους μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την
προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της
μελέτης του Δήμου που κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιμές της
αρχικής σύμβασης και δε θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή της.

Τα προς Προμήθεια Είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV)
• 39830000-9: «Προϊόντα Καθαρισμού»
• 19640000-4: «Σάκοι και τσάντες
απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο»

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

αποβλήτων

και

33760000-5: «Χαρτί Υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός
και χαρτοπετσέτες»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες:
ΟΜΑΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

11.080,00

13.739,20

ΟΜΑΔΑ 2

Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

20.160,05

24.998,46

ΟΜΑΔΑ 3

Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

10.886,53

13.499,30

ΟΜΑΔΑ 4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24.330,13

30.169,36

ΟΜΑΔΑ 5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

17.094,75

21.197,49

ΟΜΑΔΑ 6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

1.897,96

2.353,47

85.449,42

105.957,28

ΣΥΝΟΛΟ

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας ή σε μία ή σε
περισσότερες ομάδες καθώς και σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας των προς προμήθεια ειδών.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην
22/2017 μελέτη του Γραφείου Προμηθειών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το
ποσό του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα συνολικά.
Μειοδότης για κάθε προς προμήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη
προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας ξεχωριστά.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία), παρόλα
ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.957,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24
%) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.449,42 € ΦΠΑ : 20.507,86 €).
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αρ.
22/2017 Μελέτη του Γραφείου Προμηθειών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος της εκάστοτε σύμβασης του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων θα είναι δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της και μπορεί να παραταθεί έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους μετά τη λήξη της
με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της 22/2017 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών που
κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιμές της αρχικής σύμβασης και δε θα
αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή της.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και τις τροποποιήσεις
του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 ν.3414/2005’’
«τροποποίηση του ν.3310/2005»,
του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
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Η Εγκύκλιος 3 (ΑΠ/11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών,
των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού».
του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
της με αρ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του
ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως
Εντεταλμένων Γραφείων»,
της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ)
την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ»,
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Την υπ’ αρ. 49/2017 (Α.Δ.Α. Ω17ΡΟΚΒΚ-Θ4Ν) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.
Ρεθύμνου περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του προϋπολογισμού της για το έτος 2017.
Την υπ’ αρ. 408/2016 (Α.Δ.Α. 61ΞΜΟΛΑΒ-Τ7Ω) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του
προϋπολογισμού του για το έτος 2017 .
Την υπ’ αρ. 24/15-11-2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ρεθύμνης περί έγκρισης της προμήθειας για το έτος 2017 από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ.
ΕΣ. μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).
Την υπ’ αρ. 23/15-11-2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ρεθύμνης περί έγκρισης της προμήθειας για το έτος 2017 από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ.
ΕΣ. μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).
Την υπ’ αρ. 28/21-02-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ρεθύμνης περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του προϋπολογισμού του για το έτος 2017.
Το με αρ. Πρωτ. 17797/17-07-2017 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση της
προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ
17REQ001705702)
Την υπ’ αρ. 517/24-07-2017 (Α.Δ.Α. 94ΠΕΩ1Ψ-XΚΨ, ΑΔΑΜ: 17REQ001772697) απόφαση της Οικ.
Επιτροπής για Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Ανάληψη – Δέσμευση – Ψήφιση πίστωσης της
προμήθειας για το έτος 2017.
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Την υπ’ αρ. 379/9-08-2017 (Α.∆.Α. ΩΙΓΝΩ1Ψ-ΖΑΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ρεθύμνης περί έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού.
Την υπ’ αρ. 596/24-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΨΜΩ1Ψ-Τ3Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 22/2017 Μελέτης του Γραφείου Προμηθειών,
καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της Προμήθειας με Δημόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 22-092017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών)

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 44893
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τ.Κ. 10438, Σωνιέρου 20 & Παλαιολόγου Αθήνα, Τηλ.: 2105228449, fax
2105236927, E-mail:geniki@otenet.grr
• ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, Τ.Κ. 10564, Εμμ. Μπενάκη 10 & Πανεπιστημίου 57, Αθήνα, Τηλ.
2103215692, fax 2103215877, E-mail:dimonewsi@dimoprasion.gr
• ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τ.Κ. 74100, Μοάτσου7-9, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831029292, fax 2831055413, Email:sales@rethnea.gr
• ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τ.Κ. 74100, Λ. Κουντουριώτη 138, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831022867, fax 2831028258,
E-mail:info@kritep.gr
• ΡΕΘΕΜΝΟΣ, Τ.Κ. 74100, Γερακάρη 60-61, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831028341, fax 2831050333, Email:info@kprint.gr
Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης 25/08/2017
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.rethymno.gr στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ►
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στις 25/08/2017

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με το
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, παρότι
έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. 35 της παρ. 1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την
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επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος είναι η 1η
Ιανουαρίου 2021, θα καταβάλετε σε κάθε περίπτωση αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της
καταχωρηθείσας προμήθειας ανά ομάδα κατακύρωσης (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακυβ. Εγκύκλιος
11,ΑΠ/22754/28.06.2010) από τον/τους ανάδοχο/χους προμηθευτή/ες-, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•

Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

•

Η με αρ. 22/2017 μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)
του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου

•
•
•
•

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Εγγυητικές Επιστολές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Κατάλογος Φορέων της Προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση από τη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, Γραφείο Προμηθειών αρμόδιος
υπάλληλος Βασιλική Κλαψινού στο τηλέφωνο 2831341041 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και
δικαιολογητικών)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.
Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και η αδυναμία αυτή
πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
του Καταναλωτή, τότε η Αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλους τους συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
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μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική. (Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016)
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους
προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για ην ακριβή εκτίμηση της
προσφοράς.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
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η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η εγγύηση
συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α παρ.
1 άρθρου 72 ν. 4412/2016), που ανέρχεται στο ποσό των Χίλια επτακόσια εννέα ευρώ (1.709,00 ευρώ),
στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλ. ο οικονομικός
φορέας συμμετέχει σ’ όλες τις ομάδες.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες) το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος (ομάδας).
Αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ποσό εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα / ομάδα:

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

11.080,00

221,60

ΟΜΑΔΑ 2

Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

20.160,05

403,20

ΟΜΑΔΑ 3

Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

10.886,53

217,74

ΟΜΑΔΑ 4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24.330,13

486,60

ΟΜΑΔΑ 5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

17.094,75

341,90

ΟΜΑΔΑ 6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

1.897,96

37,96

85.449,42

1.709,00

ΣΥΝΟΛΟ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23-01-2018, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
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2.2.7 (άρθρα 73 έως 78 Ν. 4412/2016), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών ]
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους (Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ.
2.2.3.4. Αποκλείεται (άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.5.2.,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Το παρών κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV του ΤΕΥΔ.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της 22/2017 μελέτης.
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης και είναι αναρτημένο σε
επεξεργάσιμη μορφή (ξεχωριστό αρχείο doc) μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, προς
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων.
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79
παρ. 6 ν. 4412/2016).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά έχοντας υπόψη ότι:
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Αναλυτικά υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
φυσικά πρόσωπα
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για Συνεταιρισμούς
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην
καταβολή εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
• αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
• αφορά τους απασχολούμενους στην επιχείρηση , με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
• σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
• σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα,
στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet,
ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 Ν. 4412/2016)
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην υπ’
αρ. 22/2017 Μελέτη του Γραφείου Προμηθειών, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της
προμήθειας ή για επιμέρους τμήμα/ομάδα για το σύνολο ωστόσο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε
τμήματος/ομάδας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Σελίδα 26

17PROC001857151 2017-08-25
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των δικαιολογητικών της
προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου.
ο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των
Νομικών του Προσώπων»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ. 21478/25-08-2017 Διακήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22-09-2017
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί μόνο
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού»
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα Α΄) και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της υπ’ αρ. 22/2017
μελέτης της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην ανωτέρω μελέτη.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ρεθύμνης.
Υποχρεούται ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει προσφορά να υποβάλλει στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που να αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 22/2017
μελέτης.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.
Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, δήλωση η οποία
αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙ. Δ του ΤΕΥΔ (άρθρο 58 του ν. 4412/2016).
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη -Οικονομική Προσφορά- περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως
ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης:
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
ειδών (ομάδα), βάσει της τιμής αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 22/2017 μελέτης.
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 22/2017 Μελέτης για το
αντίστοιχο προς προμήθεια είδος.
Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 10% για την ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.080,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς:
11.080,00 - (11.080,00*0,10)=9.972,00 €
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή για κάθε ομάδα της παρούσας διακήρυξης.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που
βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση του
προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη
που τη συνοδεύουν.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας ή σε μια ή σε
περισσότερες ομάδες καθώς και σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας των προς προμήθεια ειδών
όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά, πρέπει να καλύπτει όλα τα
είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή των ειδών
κάθε ομάδας.
Ο Δήμος Ρεθύμνου και τα Νομικά Πρόσωπα δεν είναι υποχρεωμένα να καταναλώσουν όλες τις
αναγραφόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσότητες των ειδών.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή προσφοράς ανά ομάδα ειδών προ ΦΠΑ.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό κατά το
άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα τριών (03) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Ρεθύμνης,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος Ρεθύμνης κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, (άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 και
άρθρα 102 έως 104 του Ν.4412/2016),
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
22-09-2017 και ώρα 9:30 π.μ.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016) απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
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κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90
παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση ή αποφάσεις ανά στάδιο του
Διαγωνισμού του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει :
α)κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου του Δήμου ή
β) όλα τα πρακτικά του διαγωνισμού να εγκριθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
κοινοποιώντας ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (παραγρ. 1, άρθρο
104, Ν. 4412/2016).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σύναψη σύμβασης
1.Οι συμβάσεις καταρτίζονται από τον κάθε Φορέα Προμήθειας ξεχωριστά, με διάρκεια ένα έτος από την
υπογραφή τους, με βάση τους όρους της διακήρυξης αυτής και των τευχών που τη συνοδεύουν (που με
την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος) και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το
Δήμο.
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2. Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα
εκκαθαριστεί.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα ανά είδος προϊόντος.
δ. Το ποσό (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ή/και τιμή που έχει προσφερθεί για κάθε προϊόν.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος.
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου
και ρήτρες
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
η. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
ι. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών
6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, προσφορά, διακήρυξη
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων η παραδρομών.
7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. Επισημαίνεται ότι, ο Δήμος
Ρεθύμνης καθώς και όλα τα Νομικά του Πρόσωπα, ήτοι οι φορείς προμήθειας, δεν είναι υποχρεωμένοι να
καταναλώσουν όλες τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό και στη σύμβαση ποσότητες ειδών, χωρίς εξ
αυτού να προκύπτει καμία απολύτως απαίτηση για αποζημίωση του προμηθευτή ή των προμηθευτών,
από τις οποίες τυχόν απαιτήσεις τους παραιτούνται, με μόνη την αποδοχή των όρων της διακήρυξης
αυτής. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη από το Φορέα Προμήθειας η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο αντίστοιχος μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα
Προμήθειας.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
8. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες, με τους ίδιους
όρους της αρχικής ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει
κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, ήτοι επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της
ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 (ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης), το οποίο επισυνάπτεται σε
μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.
4412/2016

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

της

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής (Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β)
παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών ]

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. Κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, ο Δήμος
Ρεθύμνης καταβάλλει στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, δυνάμει σύμβασης
υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα
ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην
περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
μετά την τμηματική παράδοση αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε
γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω των οικείων υπηρεσιών δημοσιονομικού
ελέγχου (ΥΔΕ) για όλες τις υπηρεσίες με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή της
σύμβασης και έως την λήξη της, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου ή έκαστου Νομικού
Προσώπου και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή
και παραλήπτη - με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης του προμηθευτή καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από τον εκάστοτε Φορέα Προμήθειας (Δήμος ή Νομικά Πρόσωπα),
από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. Β
του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια
της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Τα σημει#α παρα# δοσης των ειδω#ν ει#ναι συ# μφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρου# σας.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά όταν και όποτε αυτά ζητηθούν από το Δήμο ή τα Νομικά
Πρόσωπα που έχουν υπογράψει τη σύμβαση.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Η Συντάκτρια
Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΡΕΘΥΜΝΟ 25-08-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των
Νομικών του Προσώπων»
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«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των
Νομικών του Προσώπων»

Προϋπολογισμού: 105.957,28 σε ΕΥΡΩ

Ιούλιος, 2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» (Ν.Π.Δ.Δ
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης - Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ). Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες όλων των
Διευθύνσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για διάστημα ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και
των δύο πλευρών με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των
ποσοτήτων των ειδών της μελέτης του Δήμου που κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. Στην παράταση
θα ισχύουν οι τιμές της αρχικής σύμβασης και δε θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον
χρόνο χορήγησή της.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και τις τροποποιήσεις
του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 ν.3414/2005’’
«τροποποίηση του ν.3310/2005»,
του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
Η Εγκύκλιος 3 (ΑΠ/11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄
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βαθμού».
του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
της με αρ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του
ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως
Εντεταλμένων Γραφείων»,
της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ
και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών
προσώπων ή ΝΠΙΔ»,
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Η συνολική προμήθεια των ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για το Δήμο Ρεθύμνου και τα Νομικά του Πρόσωπα,
προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 85.449,42 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24% 20.507,86 ευρώ, δηλαδή
σύνολο 105.957,28 ευρώ.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ρεθύμνου και των
Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των φορέων οικονομικού
έτους 2017.
Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνικές
προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός».
Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για τα προϊόντα μίας ή
περισσοτέρων ομάδων και για όποιο φορέα επιθυμεί, για την συνολική ωστόσο προκυρηχθείσα
ποσότητα κάθε ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Ρεθύμνου, για τις ανάγκες του Δήμου και
των πέντε (5) Νομικών του Προσώπων, αλλά οι συμβάσεις θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα
ξεχωριστά.
Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος
αυτής δε θα γίνεται αποδεκτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/7/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Άδελε 18/7/2017
Η Συντάκτρια

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ Διοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι:
α) άριστης Ποιότητας, σύμφωνα με τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμα CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές
Όλα τα είδη των ομάδων (είδη υγιεινής και καθαριότητας), είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και είδη
λοιπού εξοπλισμού θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 ( Σύστημα διασφάλισης ποιότητας)
Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) ειδικά
θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35/EEC κι ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(a)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005)
Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. Κανονισμός (ΕΚ) 648 /2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907 /2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L
104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του
2. Κ.Υ.Α. 381/2005 « Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και
κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539 / Β/ 2-5-2006)
3. Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και
μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).
Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση
265/2002 (ΦΕΚ 10214/Β/19.9.2002)
4. Κ.Υ.Α. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική
Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα
με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά
πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών
προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση πρώτων υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης
Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος
ή διαλύματος
Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από
τον κατασκευαστή
Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό
Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα
Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον
Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων
Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό
Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα
Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών
Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά
όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το τηλέφωνο του Κέντρου
Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά
Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90 %
Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιμο
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•
•

Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις
φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης
Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου

Για τους σάκους απορριμμάτων:
• Ο προμηθευτής οφείλεται επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα
εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών
ποιότητας (CE, ISO 9001, 2000) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν
• Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην τεχνική προδιαγραφή
• Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών
Ευρώπης
Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την
2001/58/ΕΕ.
ΟΜΑΔΑ 1:
Ειδικά για κάθε προϊόν του Δήμου Ρεθύμνης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Παρκετίνη 3 λίτρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό καθαρισμού ξύλινων πατωμάτων με βάση το λάδι

2

Χλώριο ULTRA παχύρευστη 4
κιλών

Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 4 κιλών και να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης και αριθ.
άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία

3

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (60Χ80),
χρώματος μαύρου, 12 τεμάχια ανά
κιλό

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης

4

Σακούλες απορριμμάτων 48Χ50
100 ΤΜΧ

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές για καλαθάκια γραφείου από
ενισχυμένο πλαστικό μεγαλύτερη αντοχή,

5

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(80Χ1,10), βαρέως τύπου,
πολυαιθυλενίου, χρώματος μαύρου,
8 τεμάχια ανά κιλό

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή.
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ΟΜΑΔΑ 2:
Ειδικά για κάθε προϊόν του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
Α/Α

1

2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό,συσκ.
1 κ.
Ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.
Απιονισμένο νερό , συσκ. 4 lt.
Απλώστρα ρούχων
Αποσμητικό χώρου

6

Αποφρακτικό
σωληνώσεων
σκόνη , συσκ. 100 γρ.

σε

7

Αφαιρετικό
αλάτων
ρούχων , συσκ. 1 κ.

8

Γάντια γενικής χρήσης

9

Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ

10

Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων ,
συσκ. 1 κ.

11

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος

12

Καθαριστικό χαλιών , συσκ. 500 ml

13

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

14

Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml

15

Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20 m

16

Κουβάς
σφουγγαρίσματος
καρότσι & μηχανισμό

17

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

18

Κουταλάκια πλαστικά , συσκ. 10 τεμ.

19

Λαδόκολλα , συσκ. 15 μ.

20

Λάστιχο ποτίσματος 50 μ.

21

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

22

Μαγειρικό ξινό, συσκ. 500 γρ.

23

Μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt

πλυντηρίου

με

Κλασικό αλουμινόχαρτο, να προστατεύει αποτελεσματικά τα
τρόφιμα από το φως και τις οσμές . Από κράμα αλουμινίου υψηλής
αντοχής και ποιότητας, να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη
σκίζεται και να μην τσακίζει , να χρησιμοποιείται και από τις δύο
πλευρές ματ και γυαλιστερή
Ανταλλακτική
σφουγγαρίστρα
επαγγελματικού
κουβά
σφουγγαρίσματος , 400 γρ.
Απιονισμένο νερό 4 κατάλληλο για ατμοσίδερα , συσκευασία 4 lt.
Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο , με 2 πτερύγια, 20m
Αποσμητικό χώρου με ευχάριστο άρωμα και μεγάλη διάρκεια
Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, που αποφράσσει από
διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και
απομακρύνει τη δυσοσμία
Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων , να αφαιρεί τα άλατα από
το εσωτερικό μέρος του πλυντηρίου, τις αντιστάσεις και τα μπεκ ,
συσκευασία 1 κ.
Γάντια γενικής χρήσης και για χρήση στην κουζίνα . Σε διάφορα
μεγέθη (μικρό-μεσαίο – μεγάλο)
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών
. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμ. , να φέρει σήμανση ,
διάφορα μεγέθη (μικρό , μεσαίο , μεγάλο)
Ειδικό Αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να
μην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα
καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία του 1
κιλού
Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 26 λίτρων, με καπάκι και πετάλι,
μεταλλικό χερούλι και εσωτερικό πλαστικό κάδο
Καθαριστικό χαλιών .Καθαρίζει αποτελεσματικά χαλιά και μοκέτες .
Εξαφανίζει δύσκολους λεκέδες χωρίς να αφήνει δυσοσμία.
Συσκευασία 500 ml
Καλαθάκια απορριμμάτων απλά , ανοιχτά
Κατσαριδοκτόνο να περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης και
να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,
να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία , συσκευασία 400
ml
Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική
επίστρωση
Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός , με καρότσι και
μηχανισμό , μονό, με βάση πλαστική και αποσπώμενο κάδο 25 lt.
Με πρέσα για στύψιμο . Μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση
μετακίνησης του καροτσιού
Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη
Κουταλάκια πλαστικά μιας χρήσης , λευκά , καλής ποιότητας ,
συσκ. 10 τεμ
Αντικολλητικό
χαρτί
ψησίματος,
να
διαθέτει
εξαιρετικές
αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές
θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC). Να προστατεύει τα φαγητά καθώς
δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. Να είναι χαρτί υψηλής
αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Ε.Ε
Λάστιχο ποτίσματος 50μ , διαμέτρου 13 mm
Λευκαντικό ρούχων , ενισχυτικό για το πλυντήριο ρούχων , να
αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα , συσκευασία 1 κ.
Μαγειρικό ξινό σε σκόνη , συσκευασία 500 γρ
Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε ειδικά
μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και
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ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα,
υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει
απαλότητα στα ρούχα

24

Μεμβράνη τροφίμων 300*30 , συσκ.
250 μ.

25

Μωρομάντηλα , συσκ. 72 τεμ.

26

Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ. 2
τεμ.

30

Πάνες παιδικές 12-24κ , συσκ. 20
τεμ.
Πάνες παιδικές 8-18κ. , συσκ. 20
τεμ.
Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14
μ.
Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt

31

Πιάτα φαγητού , συσκ. 50 τεμ.

32

Πιγκάλ με κουβαδάκι
Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.
Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.
Πρέσα πλαστική επαγγελματικού
κουβά σφουγγαρίσματος
Σακούλες απορριμμάτων διάστ.
45*45 , συσκ. 100 τεμ.
Σακούλες
απορριμμάτων
χύμα
διάστ. 60*80
Σακούλες τροφίμων Νο 2 , συσκ. 50
τεμαχίων
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , συσκ.
72 μεζούρες

27
28
29

33
34
35
36
37
38
39
40

Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα

41

Σκούπας ανταλλακτικό

42

Συρματάκι για ανοξείδωτα

43

Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.

44

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

45

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό -απλό

46

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων
συσκ. 35 τεμ.

47

Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt

,

Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το
ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και να εφαρμόζει σε όλα τα
σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να
είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως 30°C.
Υγρά μαντηλάκια υποαλλεργικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph,
σε συσκευασία 72 τεμαχίων
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , για κάθε χρήση , διαστάσεων 40*40 εκ.
. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα , χωρίς να
αφήνει χνούδι . Συσκευασία 2 τεμ
Πάνες παιδικές απορροφητικές , με απαλή υφή που δεν ερεθίζει το
δέρμα μωρού. Συσκευασία 20 τεμ. για βάρος 12-24 κ.
Πάνες παιδικές, απορροφητικές , με απαλή υφή που δεν ερεθίζει το
δέρμα μωρού. Συσκευασία 20 τεμ. για βάρος 8-18 κ.
Πανί κίτρινο , απορροφητικό , τύπου wettex , σε ρολό 14 μέτρων, να
κόβεται σε κομμάτια
Να απολυμαίνει, να διώχνει το πουρί, ειδικό για λεκάνες τουαλέτας
Πλαστικά πιάτα φαγητού μιας χρήσης, κανονικού μεγέθους , σε
συσκευασία των 50 τεμαχίων
Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης wc
Πλαστικά ποτήρια νερού μιας χρήσης , σε συσκευασία των 50 τεμ
Πλαστικά ποτήρια κρασιού μιας χρήσης , σε συσκευασία των 50 τεμ
Πρέσα πλαστική επαγγελματικού κουβά σφουγγαρίσματος. Με
χερούλι από αλουμίνιο για εύκολο στύψιμο της σφουγγαρίστρας
Σακούλες απορριμμάτων, πλαστικές για καλαθάκια γραφείου, από
ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή, διαστάσεις 45Χ45
Σακούλες απορριμμάτων χύμα , πλαστικές από ενισχυμένο
πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή , χύμα διάστ. 60*80 εκ.
Σακούλες τροφίμων , κατάλληλες για αποθήκευση τροφίμων , Νο 2 ,
συσκευασία 50 τεμ.
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , με ένζυμα και οξυγόνο για άριστη
καθαριότητα , συσκευασία 72 μεζούρων
Σκούπα εξωτερικού χώρου , υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή
τρίχα. Ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων
(λεπτή
σχεδίαση για να εισχωρεί σε δύσκολα σημεία)
Σκούπα πυκνής και ανθεκτικής βούρτσας . Θα πρέπει να εφαρμόζει
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί
Συρματάκι για ανοξείδωτα , μεταλλικός σπόγγος για καθαρισμό
δύσκολων λεκέδων από καμμένα λίπη στα σκεύη μαγειρείου
Σφουγγαράκια κουζίνας με φίμπρα (πράσινο σύρμα) . Θα πρέπαι να
είναι διαστάσεων 10*15 εκατοστών , συνθετικά και ανθεκτικά , από
φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και με υψηλή απορροφητικότητα.
Σε συσκευασία 6 τεμαχίων
Ανταλλακτική
σφουγγαρίστρα
για
επαγγελματικό
καρότσι
καθαρισμού
Σφουγγαρίστρα κανονική με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την χρήση , με μεγάλη
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το
αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί
Να περιέχουν αλάτι και λαμπρυντικό, να περιέχουν χλώριο ή το
ενεργό οξυγόνο, ένζυμα που να αφαιρούν όλα τα υπολείμματα
τροφών, να διαλύονται εύκολα σε 40ο C να είναι συμπυκνωμένο
χαμηλού αφρισμού
Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο,
φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά,
κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική των 4 λίτρων
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48

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι ,
συσκ. 4 lt

49

Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt

50

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
ειδών υγιεινής , συσκ. 5 lt

51

Υγρό
λαμπρυντικό
πιάτων, συσκ. 4 lt

52
53
54

πλυντηρίου

Υγρό πλυντηρίου πιάτων , συσκ. 4lt
Υγρό πλυντηρίου ρούχων , συσκ. 2
lt
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 750 ml

55

Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt

56

Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό ,
συσκ. 4 lt

57

Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt

58

Υγρό
ψεκασμού
(σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr

59

Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml

60

Φαράσι

61

Φίλτρο καφέ 1*4 , συσκ. 40τεμ

62

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

63

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

64

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

65

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

66

Ψεκαστηράκια απλά

67

Xχαρτομάντιλα κουτί

Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει
ουδέτερο ΡΗ 6-7
Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει
αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ.
Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού –απολύμανσης με
σήμανσης οικολογικού προϊόντος (eco label) . Επιθυμητή η
πιστοποίησης ISO 14001 ή 9001.Απολυμαντικό γενικής χρήσης για
όλες τις επιφάνειες. Να είναι αποτελεσματικό σε ανάμειξη 2% και
μικρότερη με νερό. Να καθαρίζει ,να απολυμαίνει , να αρωματίζει τα
είδη υγιεινής , κουζίνες κλπ. Να έχει κατά το δυνατόν ευχάριστη και
διακριτική οσμή. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες
χρήσεως και οδηγίες προφύλαξης
Σε συσκευασία των 4 λίτρων, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες
κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων
απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων
Υγρό πλυντηρίου πιάτων , απορρυπαντικό σε συσκευασία 4 lt
Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο ,
να αφαιρεί τους λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωμα στα ρούχα
Υγρό πράσινο σαπούνι για καθαρισμό και περιποίηση ξύλινων
πατωμάτων , συσκευασία 750 ml
Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο
ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 lt
Υγρό σαπούνι χεριών –αντισηπτικό , για τα χέρια , με
αντιβακτηριδιακή δράση , συσκευασία 4 lt
Υγρό για τζάμια, καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα
μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα , συσκευασία 4 lt
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό,
σε συσκευασία 440 gr. Υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών διά
ψεκασμού. Έτοιμο προς χρήση, χωρίς αλδεΰδες και τεταρτογενή
άλατα αμμωνίου, να εξατμίζεται εύκολα χωρίς να αφήνει
υπολείμματα, να μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό. Δραστικό
έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων ΤΒ, ιών κλπ. Να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ξέπλυμα, να είναι συμβατό με τις
μεταλλικές επιφάνειες, να έχει σήμανση CE και να υπάρχουν
σχετικές μελέτες
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . Να φέρει σήμανση CE
και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε.
Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση , με κεκλιμένη βάση και μαλακό
λάστιχο για την καλή επαφή με το πάτωμα
Φίλτρο , για παρασκευή καφέ φίλτρου , έως 4 φλιτζάνια , συσκ.40
τεμ.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ
Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 150 gr ,
40-45 m. Σε συσκευασία των 40 ρολών
Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου σε συσκευασία. 600 φύλλων.
Απαλές, λευκές, σε διαστάσεις 24Χ24 τουλάχιστον
Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία
Χωρητικότητας 1 lt και κατασκευασμένο από πλαστικό μεγάλης
αντοχής με ρυθμιζόμενη αντλία ψεκασμού
Χαρτομάντηλα 3φυλλα , σε πακέτο 80 τεμαχίων
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ΟΜΑΔΑ 3:
Ειδικά για κάθε προϊόν της Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αεροπλάστ

1 μέτρο φάρδος, 50 μέτρα μήκος

2

Αεροπλάστ

1,2 μέτρο φάρδος, σε ρολό 100 μέτρων περίπου 16 κιλά
Ειδικό Αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να
μην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα
καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία του 1
κιλού.
Κλασικό αλουμινόχαρτο, να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα
από το φως και τις οσμές . Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής
και ποιότητας, να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να
μην τσακίζει , να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και
γυαλιστερή.
Ανταλλακτική
σφουγγαρίστρα
επαγγελματικού
κουβά
σφουγγαρίσματος , 400 γρ.
Αντικολλητικό
χαρτί
ψησίματος,
να
διαθέτει
εξαιρετικές
αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές
θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC). Να προστατεύει τα φαγητά καθώς
δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. Να είναι χαρτί υψηλής
αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Ε.Ε.

3

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 Kg)

4

Αλουμινόχαρτο (1 Kg - 100 μέτρων
30 εκ)

5

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.

6

Αντικολητικό χαρτί ψησίματος (8
μέτρα)

7

Απλώστρα ρούχων

Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο , με 2 πτερύγια, 20m

8

Αποσμητικό χώρου

Αποσμητικό χώρου.240 ML*

9

Αποφρακτικό νιπτήρων (σκόνη
100gr)

10

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου
ρούχων , συσκ. 1 κ.

11

Βαμβάκι υδρόφιλο (70 gr)

Βαμβάκι υδρόφιλο 70 γρ.

Βάση παρκετέζας 40 εκ. με κοντάρι
επαγγελματικό 1,2 μ ύψος.
Βρεκτήρας τζαμιών 35 εκατοστών
με γουνάκι.

βαση παρκετεζας 40 εκ και κοντάρι 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική
επίστρωση.
Βάση βρεκτήρα τζαμιών με γουνάκι, άριστης ποιότητας, 35
εκατοστών, για το πλύσιμο των τζαμιών.
Γάντια γενικής χρήσης και για χρήση στην κουζίνα . Σε διάφορα
μεγέθη (μικρό-μεσαίο – μεγάλο)
Πεδίο
χρήσης
για
αντιμετώπιση
χημικών
ουσιών
ή
μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί,
να φέρει σήμανση. διάφορα μεγέθη (μικρό , μεσαίο , μεγάλο)
Οικιακής χρήσης, άοσμο (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free), σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλο για
χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως
κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.
Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 30 λίτρων, με καπάκι και πετάλι,
μεταλλικό χερούλι και εσωτερικό πλαστικό κάδο

12
13
14

Γάντια γενικής χρήσης

15

Γάντια ελαστικά, μίας χρήσης, latex
(κούτα 100 τεμ.)

16

Εντομοκτόνο συσκευασίας 300 ml

17
18
19

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος
Καθαριστήρας τζαμιών με πλαστική
βάση και ράγα αλουμινίου 35
εκατοστών.
Καθαριστικό φούρνων και εστιών
0,5 LIT

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, που αποφράσσει από
διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και
απομακρύνει τη δυσοσμία .
Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων , να αφαιρεί τα άλατα από
το εσωτερικό μέρος του πλυντηρίου, τις αντιστάσεις και τα μπεκ ,
συσκευασία 1 κ.

Επαγγελματικός καθαριστήρας τζαμιών με πλαστική βάση, ράγα
αλουμινίου και λάστιχο 35 εκατοστών.
Spray αφρού για τον καθαρισμό φούρνων και καμμένων λιπών σε
συσκευασία 0,5 λίτρου.

20

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά , ανοιχτά

21

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά
διάτρητα

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά , ανοιχτά
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22

Καλαμάκια σπαστά (συσκευασία
100 τεμ., σε σελοφάν).

23

Κοντάρι μεταλλικό ανταλλακτικό.

24

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό

Καλαμάκια σπαστά, διαμέτρου 5 χιλ., μήκους 25 εκ., κατάλληλο για
τρόφιμα μιας χρήσης, μη τοξικά, ενα ένα σε σελοφαν.
Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική
επίστρωση.
Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός , με καρότσι και
μηχανισμό, μονό, ενσωματωμένο με ροδες και κάδο 25 lt. Με πρέσα
για στύψιμο και μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση μετακίνησης του
καροτσιού.

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη (οικιακού τύπου).
Κουταλάκια, πιρουνάκια πλαστικά ,
συσκ. 100 τεμ.

Κουταλάκια, πιρουνάκια πλαστικά
ποιότητας , συσκ. 100 τεμ,

27

Λάστιχο ποτίσματος 25μ

Λάστιχο ποτίσματος 25μ , διαμέτρου 0,5''

28

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

29

Μεμβράνη τροφίμων επαγγελματική
(250 μ Χ 30 εκ)

30

Μπαταρίες αλκαλικές AA.

31

Μπαταρίες αλκαλικές AAA.

32

Μπώλ πλαστικά 1.280 γρ. με
καπάκι. (συσκευασία 50 τεμαχίων)

33

Μπωλ πλαστικά 2 λίτρων.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)

34

Μπώλ πλαστικά 640 γρ. με καπάκι.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)

25
26

35
36
37

Πανάκια καθαρισμού για ξύλινα
πατώματα.
Πανί απορροφητικό, κίτρινο ρολό
(14 μέτρα)
Πανί παρκετέζας ανταλλακτικό 40
εκ. για ξύλινα πατώματα
(επαγγελματικό).

Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη.
μιας χρήσης , λευκά , καλής

Λευκαντικό ρούχων , ενισχυτικό για το πλυντήριο ρούχων , να
αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα , συσκευασία 1 κ.
Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το
ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και να εφαρμόζει σε όλα τα
σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να είναι
κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως -30°C.
Μπαταρίες, τύπου αλκαλικές, σε συσκευασία σε μέγεθος
ΑΑ.Συσκευασία 4 τεμαχίων.
Μπαταρίες, τύπου αλκαλικές, σε συσκευασία σε μέγεθος ΑΑΑ.
Συσκευασία 4 τεμαχίων.
Μπώλ από λευκό πλαστικό, μίας χρήσης, αποθήκευσης και
μεταφοράς τροφίμων, κατάλληλο βάσει πιστοποιητικών για τρόφιμα.
(συσκευασία 50τεμαχίων)
Πλαστικά μπωλ φαγητού χωρητικότητας 2 λίτρων, αρίστης
ποιότητας.
Μπώλ από λευκό πλαστικό, μίας χρήσης, αποθήκευσης και
μεταφοράς τροφίμων, κατάλληλο βάσει πιστοποιητικών για τρόφιμα.
(συσκευασία 50τεμαχίων)
Πανάκια ειδικά για τον καθαρισμό των ξύλινα πατωμάτων
διαστάσεων 22cm*28cm σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.
Πανί κίτρινο, απορροφητικό, τύπου WETTEX, σε ρολό 14 μέτρων,
να κόβεται, αρίστης ποιότητας.
Ανταλλακτικό πανί παρκετέζα για ξύλινα πατώματα 40εκ.

38

Παπί τουαλέτας 750 ml

Να απολυμαίνει, να διώχνει το πουρί, ειδικό για λεκάνες τουαλέτας.

39

Πιάτα πλαστικά φαγητού
(συσκευασία 20 τεμαχίων)

Πλαστικά πιάτα φαγητού μιας χρήσης, κανονικού μεγέθους 20 εκ.,
σε συσκευασία 20 τεμαχίων, αρίστης ποιότητας.

40

Πιγκάλ με κουβαδάκι

Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης wc

41
42
43
44
45
46

Ποδιές νάϋλον μίας χρήσης
(συσκευασία 100 τεμαχίων)
Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.
Ποτήρια πλαστικά νερού
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
Ποτήρια πλαστικά ρακής
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
Σακούλες - τσάντες νάϋλον με
χερούλι μεγάλου μεγέθους.
Σακούλες απορριμάτων 80 εκ.* 110
εκ., χύμα μαύρες.

47

Σακούλες απορριμμάτων μεσαίες
για κάδο, 60 εκ. * 80 εκ., χύμα.

48

Σακούλες απορριμμάτων μικρές για
καλαθάκια 45 εκ. * 45

Ποδιές νάϋλον μιας χρήσης, αρίστης ποιότητας.
Πλαστικά ποτήρια κρασιού μιας χρήσης , σε συσκευασία των 50 τεμ
Πλαστικά ποτήρια νερού μιας χρήσης, σε συσκευασία 50 τεμαχίων,
αρίστης ποιότητας.
Πλαστικά ποτήρια ρακής μιας χρήσης, σε συσκευασία 50 τεμαχίων,
αρίστης ποιότητας.
Τσάντες νάϋλον με χερούλι, αρίστης ποιότητας.
Σακούλες απορριμμάτων, πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή, διαστάσεις 80 εκ. * 110 εκ. (8 τεμάχια ανά κιλό).
Σακούλες απορριμμάτων, πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή, με κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής
χρήσης (μεσαίου μεγέθους),60 εκ * 80 εκ, 15 έως 16 τεμάχια στο
κιλό.
Σακούλες απορριμμάτων, πλαστικές για καλαθάκια γραφείου, από
ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή, διαστάσεις 45 εκ. * 45
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εκ..(συσκευασία 100 τεμαχίων)

εκ..

49

Σακούλες για παγάκια.

Σακούλες
πλαστικές
ειδικές
ποιότητας.(συσκευασία 50 τεμαχίων)

50

Σακούλες διάφανες για μπάζα
(αποθήκευση πηλού), σε ρολό 10
τεμαχίων.

Σακούλες πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερη
αντοχή για μπάζα διαστάσεως 37cm*68cm. (ρολό 10 τεμαχίων)

51

Σακούλες τροφίμων μεγάλες.

52

Σακούλες τροφίμων μεσαίες.

53

Σακούλες χάρτινες κράφτ

μεγέθους Α4, 26 εκ. * 12 εκ. * 35 εκ., με χερούλι

54

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων. (15
κιλά)

55

Σκούπας ανταλλακτικό μεσαίου
μεγέθους.

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη
καθαριότητα. Αρίστης ποιότητας. Σακί 15 κιλών.
Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατεί τα σωματίδια
σκόνης, οικιακής χρήσης Α΄ ποιότητας . Υλικό βάσης: Πλαστικό από
πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Στη σκούπα πρέπει να εφαρμόζει
χέρι (σκουπόξυλο) βιδωτού τύπου στο κυρτό σημείο της βάσης.

56
57

Στραγγιστήρι πιάτων με βάση
(μεγάλο μέγεθος).
Συρματάκια πιάτων τύπου ΝΑΝΑS.
(συσκευασία 1 τεμαχίου)

58

Σφουγγάρια κουζίνας. (συσκευασία
6 τεμαχίων)

59

Σφουγγάρια μπάνιου. (συσκευασία
6 τεμαχίων)

60

Σφουγγαρίστρας ανταλλακτικό, 250
γραμμάρια, βιδωτό.

61

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων.
(συσκευασία 35 τεμαχίων)

62

Υγρά μωρομάντηλα.

63

Υγρό απολυμαντικό χεριών. (δοχείο
4 λίτρων)

64

Υγρό γενικού καθαρισμού. (δοχείο
4 λίτρων)

65

Υγρό για άλατα. (δοχείο 4 λίτρων)

66

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι.
(δοχείο 4 λίτρων)

67

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
ειδών υγιεινής , συσκ. 4 κιλών

68

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών.
(δοχείο 4 λίτρων)

για

παγάκια,

αρίστης

Σακούλες ειδικές για φύλαξη τροφίμων, μεγάλου μεγέθους σε
συσκευασία 50 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.
Σακκούλες ειδικές για φύλαξη τροφίμων, μεσαίου μεγέθους σε
συσκευασία 50 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.

Στραγγιστήρι πιάτων & ποτηριών με βάση μεγάλο μέγεθος.
Νικέλινα, για κατσαρόλες τύπου nanas, αρίστης ποιότητας.
Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια
λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο
ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με νάϋλον λειαντικό χαλαζία.
Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και
κηλίδων, μεσαίου μεγέθους. Σε συσκευασία 6 τεμαχίων διασταση
6,5χ14. Αρίστης ποιότητας.
Σφουγγάρια ειδικά για είδη υγιεινής μεγαλου μεγέθους (9,5χ14) σε
συσκευασία 6 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.
Σφουγγαρίστρα κανονική , περίπου τύπου wettex , με αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την
χρήση , με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
Ταμπλέτες πλυντηρίου τύπου Calgonit.
Υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph,
σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.
Υγρό απολυμαντικό χεριών σε μορφή τζελ, σε συσκευασία 4 λίτρων.
Ήπιο αντισηπτικό, να βοηθά με δραστικό τρόπο στην μείωση των
ιών που μεταδίδονται μέσω των χεριών.
Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο,
φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά,
κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική των 4 λίτρων .
Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει
αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ.
Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει
ουδέτερο ΡΗ 6-7 .
Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού –απολύμανσης με σήμανσης
οικολογικού προϊόντος (eco label) . Επιθυμητή η πιστοποίησης ISO
14001 ή 9001.Απολυμαντικό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες.
Να είναι αποτελεσματικό σε ανάμειξη 2% και μικρότερη με νερό. Να
καθαρίζει ,να απολυμαίνει , να αρωματίζει τα είδη υγιεινής , κουζίνες
κλπ. Να έχει κατά το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή. Η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως και οδηγίες
προφύλαξης
Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο
ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 λίτρων.
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69

Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου
πιάτων. (δοχείο 4 λίτρων)

70

Υγρό μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt

71

Υγρό πλυντηρίου πιάτων, για
σκληρά νερά. (συσκευασία 5 κιλών)

72

Υγρό πλυντηρίου ρούχων. (δοχείο 3
λίτρων)

73
74

Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 1 λίτρου
Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

75

Υγρό τζαμιών. (δοχείο 4 λίτρων)

76

Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
1000 gr

77

Υδροχλωρικό οξύ. (δοχείο 500 ml)

78

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και
κοντάρι.

79

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

80

Χαρτί συσκευασίας

81

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

82

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

83

Χαρτοπετσέτες, συσκ. 600 τεμ
28Χ28 ΦΑΓΗΤΟΥ

84

Χειροπετσέτες (ΖΙΚ ΖΑΚ) 4.000 τεμ

85

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

86

Ψεκαστηράκια απλά

Σε συσκευασία των 4 λίτρων, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες
κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων
απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε ειδικά
μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και
ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα,
υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει
απαλότητα στα ρούχα.
Υγρό πλυντηρίου πιάτων για σκληρά νερά με τα απαραίτητα
πιστοποιητικά.
Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των ρούχων στο χέρι ή στο
πλυντήριο, να αφαιρεί τους λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωμα
στα ρούχα.
Υγρό πράσινο σαπούνι για καθαρισμό και περιποίηση ξύλινων
πατωμάτων , συσκευασία 1 λίτρου
Υγρό σαπούνι χεριών –αντισηπτικό , για τα χέρια , με
αντιβακτηριδιακή δράση , συσκευασία 4 lt
Υγρό για τζάμια 4 λίτρων για τζάμια, καθρέφτες και παρόμοιες
επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην
αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα.
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό,
σε συσκευασία 1 ΛΤ. Υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών διά
ψεκασμού. Έτοιμο προς χρήση, χωρίς αλδεΰδες και τεταρτογενή
άλατα αμμωνίου, να εξατμίζεται εύκολα χωρίς να αφήνει
υπολείμματα, να μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό. Δραστικό
έναντι βακτηρίων, μυκητών, μυκοβακτηριδίων ΤΒ, ιών κλπ. Να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ξέπλυμα, να είναι συμβατό με τις
μεταλλικές επιφάνειες, να έχει σήμανση CE και να υπάρχουν
σχετικές μελέτες.
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . Να φέρει σήμανση CE και
να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε.
Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με
κοντάρι.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ
1 μέτρο φάρδος, καφέ ή λευκό σε ρολό 8 κιλών, 80 μέτρα.
Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 120 gr ,
40-42 m. Σε συσκευασία των 40 ρολών.
Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου σε συσκευασία. 600 φύλλων.
Απαλές, λευκές, σε διαστάσεις 24Χ24 τουλάχιστον. Αρίστης
ποιότητας.
χαρτοπετσέτες φαγητου σε συσκευασία. 600 φύλλων. Απαλές,
λευκές, σε διαστάσεις 28χ28 τουλάχιστον. Αρίστης ποιότητας.
Λευκές χειροπετσέτες τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ, σε συσκευασία των 20
πακέτων των 200 διπλών φύλλων διαστάσεων 25cm * 11 cm.
Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Χωρητικότητας 1 lt και κατασκευασμένο από πλαστικό μεγάλης
αντοχής με ρυθμιζόμενη αντλία ψεκασμού
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ΟΜΑΔΑ 4:
Ειδικά για κάθε προϊόν της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
GEL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό αντισηπτικό χεριών - ενυδατικό
για τα
αντιβακτηριδιακή δράση. Σε συσκευασία 500 ml

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
1000 ML

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ
4 lt

4

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt

5

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

7

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L

8

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ.
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

Αλκοολούχο απολυμαντικό επιφανειών 1000ml ταχείας δράσης,
κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών
ανθεκτικών στην αλκοόλη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Να είναι σε
spray. Να μην είναι τοξικό και να έχει ευχάριστη οσμή.
Πιστοποιημένο από ΕΟΦ.
Για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένομε , με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη βρωμιά και τα λίπη, φιλικό
με το δέρμα, δεν αφήνει υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει
αποτελεσματικά χωρίς να παράγειι υπερβολικές φυσαλίδες. Να
αφαιρεί υπολλείμετα από λίπη, καφέ, τσάι κτλ. Σε συσκευασία
τεσσάρων (4) λίτρων. Να δίδονται οδηγίες της Ε.Ε.
Το υγρό να μπορεί να διαλύει γράσο, λίπη, λάδια, τρίχες χωρίς να
περιέχει οξέα και να αναδύει ατμούς. Να αποφράσσει ακόμα και τις
εντελώς φραγμένες αποχετεύσεις, αλλά και για προληπτική
συντήρηση των αποχετεύσεων. Δεν πρέπει να περιέχει οξέα, να μην
απελευθερώνει ατμούς και να μην επιδρά διαβρωτικά στις
περισσότερες επιφάνειες. Συσκευασία ενός (1) λίτρου.
Για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει
αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα από
βρύσες και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ. Συσκευασία ενός (1) λίτρου.
Υγρό Καθαρισμού επιφανειών από μελάνι χωρίς να αφήνει κηλίδες.
Συσκευασία 750 ml.
Για χρήση αντιμετώπισης χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Να
διατίθενται σε συσκευασία 100 τμχ/κουτί, να φέρει σήμανση. Σε
νούμερα
SMALL – MEDIUM – LARGE και με δυνατότητα
συνεννόησης για τα νούμερα.
Να είναι από ανθεκτικό υλικό και η λαβή του να δέχεται όλες τις
διαστάσεις ράγας αλουμινίου.

1

9

10
11

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ.
ΧΩΡΟΥ 50 ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ

12

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30 ΛΙΤΡΩΝ

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ.
ΑΠΛΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ

14
15
16

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30

17

ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ +
ΠΡΕΣΣΑ ΜΟΝΟΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ

χέρια με

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού - απολύμανσης με σήμανση
οικολογικού προϊόντος (eco label) Επιθυμητή η πιστοποίηση ISO
14001 ή 9001. Απολυμαντικό γενικής χρήσης για όλες τις
επιφάνειες. Να είναι αποτελεσματικό σε ανάμειξη 2% και μικρότερη
με νερό. Να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να αρωματίζει τα είδη
υγιεινής, κουζίνες κλπ
Καλαθάκι τουαλέτας
Κάδος απορριμμάτων 50 λίτρων, από ανθεκτικό πλαστικό, με
χερούλι εσοχή, κατάλληλος για εξωτερικό χώρο. Να αντέχει στην
υπεριώδη ακτινοβολία.
Κάδος απορριμμάτων, από πλαστικό μεγάλης αντοχής. Να διαθέτει
καπάκι και σύστημα πεντάλ για να μην έρχεται σε επαφή με το
χρήστη, με χωρητικότητα 30 lt.
Καλάθι γραφείου απλό από πλαστικό υψηλής αντοχής, χωρίς
καπάκι, χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων
Κοντάρι σκούπας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική επίστρωση, ειδικό
για να εφαρμόζει σε σκούπα.
Κοντάρι σκούπας 1,2 μ. ξύλινο, ειδικό για να εφαρμόζει σε σκούπα.
Κοντάρι 1,30 m, αλουμινίου
υψηλής ποιότητας που να μην
σκουριάζει. Χρησιμοποιείται σε σκούπες και σφουγγαρίστρες με
ψιλό πάσο καθώς και σε κεφαλές για επαγγελματική
σφουγγαρίστρα, από να μη σκουριάζει , να είναι πολύ ανθεκτικό σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας
Κουβάς πλαστικός σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός
με
τέσσερις ρόδες μεταλλική χειρολαβή, πρέσα σφουγγαρίστρας και
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18
19

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ
ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt

20

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15
ΜΕΤΡΑ 1/2

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ

23

ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 40X40

24

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3

25

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΡΕΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 65*90 εκ., ρολό10 τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 70*100 εκ.,με κορδόνι, ρολό 10
τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 80*110 εκ., ρολό10 τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές για καλαθάκια γραφείου από
ενισχυμένο πλαστικό μεγαλύτερη αντοχή,
Θήκη για υγρό σαπούνι πλαστική χωρητικότητας 1000 ml

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ
ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(απορροφητικό-σκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο
10 ΣΚΕΤΟ (ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ

Σφουγγάρια για πιάτα με πράσινη φίμπρα σε 12άδα, μικρής
διάστασης (7Χ11Χ3), υψηλής ποιότητας που αφαιρεί εύκολα όλα τα
υπολείμματα από μαγειρικά σκεύη.
Σφουγγάρι αφρολέξ μέγεθος νούμερο Νο 10 κατάλληλο για πίνακα.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
250 ΓΡ.

39

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΓΡ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ
200τεμ(1Χ1)
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

41
42

Πρέσα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας κατασκευασμένη από
ανθεκτικό πλαστικό. Να προσαρμόζεται σε όλα τα επαγγελματικά
καρότσια σφουγγαρίσματος. Με χερούλι από αλουμίνιο για εύκολο
στρίψιμο της σφουγγαρίστρας.
Σακουλάκια απορριμμάτων πλαστικά για WC διαστάσεων 50Χ50

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50
λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 65Χ90 10 ΤΕΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 70Χ100 10 ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 80Χ110 10 ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50
20ΤΕΜ
ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΙΧΟΥ 1000 ml
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707

38

40

αποσπώμενο κάδο. Χερούλι αλουμινίου που δεν σκουριάζει.
Διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού 2 κατευθύνσεων.
Πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος. Με στίφτη για βιδωτή
σφουγγαρίστρα. Οικιακού τύπου
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο καθαριστικό που
δεν ερεθίζει το δέρμα με ισορροπημένο ph σε συσκευασία τεσσάρων
(4) λίτρων.
Λάστιχο ποτίσματος, μήκους 15 μέτρων , μισής ίντσας, από
ανθεκτικό υλικό ώστε να διατηρεί το σχήμα του, να μην τσακίζει και
να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Λοσιόν οινοπνεύματος, για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για τοπική
αντισηψία σε συσκευασία. Περιεκτικότητα οινοπνεύματος 70%. Σε
συσκευασία 410 ml.
Υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph,
σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.
Κατάλληλο για καθαρισμό τζαμιών κρυστάλλινων αντικείμενων,
καθρέπτες, οθόνες Η/Υ, Τ.V. καθώς και για άλλες ηλεκτρικές
συσκευές. Αντιστατικό χωρίς να αφήνει στίγματα μετά το καθάρισμα.
Πανί κίτρινο απορροφητικό, τύπου ΒΕΤΕΞ , σε ρολό 14 μ, να
κόβεται σε κομμάτια
Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC

Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατεί τα σωματίδια
σκόνης, οικιακής χρήσης Α΄ ποιότητας
Συσκευή επιτοίχια χειροπετσέτας από ανθεκτικό πλαστικό Ζ/Ζ.

Σφουγγάρι καθαρισμού γόμα. Να σβήνει δύσκολες βρωμιές από
τοίχου, πατώματα, πλακάκια. Διαστάσεων περίπου 11X 7X 2 cm
Σφουγγαρίστρα βαμβακερή πράσινη 250 γρ. Να έχει αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη
χρήση. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Να εφαρμόζει απόλυτα
με το κοντάρι που θα επιλεγεί.
Σφουγγαρίστρα
ανταλλακτική
για
επαγγελματικό
καρότσι
καθαρισμού βαμβακερή 400 γραμμαρίων
Σφουγγαρίστρα με ακρυλικό νήμα
Χάρτινο με νάιλον στην κάτω επιφάνεια μίας χρήσης
Υγρό γενικού καθαρισμού συμπυκνωμένο 4 λίτρων με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

45

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245
ΔΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ

46

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80
ΜΕΤΡΩΝ

48

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3
ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ

49

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5
ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ

50

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr
ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

51

52
53
54
55

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150
τεμαχίων
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΛΕΥΚΗ 30x30 ΠΑΚ. 60 ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ
MONOΦΥΛΛΗ 4.000 τεμ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450
ΛΕΥΚΗ

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
4lt

τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια, μάρμαρα,
τοίχους, και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Να δίδονται οδηγίες της Ε.Ε.
Προϊόν με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά το οποίο να
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες. Συσκευασμένο σε
δοχεία 4 λίτρων.
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . Κατάλληλο για καθαρισμό
αλάτων και πουρί για λεκάνες wc, μάρμαρα, πλακάκια, νιπτήρες κτλ.
Να φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και οδηγίες της Ε.Ε.
Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με
κοντάρι
Χαρτί ρολό, λευκό, (δύο ρολά ανά τεμάχιο, βάρους 2Χ528 γραμμ.),
δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα
πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά
κομμάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το
λίπος κλπ. Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία και η προέλευση.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση. Βάρος 3 κιλών
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση. Βάρος 4,5 κιλών.
Χαρτί υγείας για τις συσκευές wc, δίφυλλο, μαλακό και ανθεκτικό
στη χρήση του. Από λευκασμένο χημικό πολτό. Κάθε ρολό 200 γρ
Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 500 gr .
Μη ανακυκλωμένο. Από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε συσκευασία
των 12 ρολών.
Χαρτομάντηλα κουτί 150 τεμαχίων, λευκά, απαλά. Στη συσκευασία
να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση.
Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου σε συσκευασία. 60 φύλλων.
Απαλές, λευκές, σε διαστάσεις 30Χ30 τουλάχιστον
Λευκές χειροπετσέτες τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ, σε συσκευασία των 20
πακέτων των 200 διπλών φύλλων διαστάσεων 25cm Χ 11 cm.
Λευκή χειροπετσέτα, 450 γρ, δίφυλη, από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα στο νερό το λάδι και το λίπος,,
που δεν αφήνει χνούδι
Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 4 κιλών και να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης και αριθ.
άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Υγρό διαφανές καθαρισμού με βάση το χλώριο και άρωμα λεμόνι.
Συσκευασμένο σε δοχεία 4 λίτρων.

15

17PROC001857151 2017-08-25
ΟΜΑΔΑ 5:
Ειδικά για κάθε προϊόν της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
GEL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
1000 ML

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ
4 lt

4

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt

5

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

7

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L

Υγρό αντισηπτικό χεριών - ενυδατικό
για τα
χέρια με
αντιβακτηριδιακή δράση. Σε συσκευασία 500 ml
Αλκοολούχο απολυμαντικό επιφανειών 1000ml ταχείας δράσης,
κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών
ανθεκτικών στην αλκοόλη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Να είναι σε
spray. Να μην είναι τοξικό και να έχει ευχάριστη οσμή.
Πιστοποιημένο από ΕΟΦ.
Για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένομε , με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη βρωμιά και τα λίπη, φιλικό
με το δέρμα, δεν αφήνει υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει
αποτελεσματικά χωρίς να παράγειι υπερβολικές φυσαλίδες. Να
αφαιρεί υπολλείμετα από λίπη, καφέ, τσάι κτλ. Σε συσκευασία
τεσσάρων (4) λίτρων. Να δίδονται οδηγίες της Ε.Ε.
Το υγρό να μπορεί να διαλύει γράσο, λίπη, λάδια, τρίχες χωρίς να
περιέχει οξέα και να αναδύει ατμούς. Να αποφράσσει ακόμα και τις
εντελώς φραγμένες αποχετεύσεις, αλλά και για προληπτική
συντήρηση των αποχετεύσεων. Δεν πρέπει να περιέχει οξέα, να μην
απελευθερώνει ατμούς και να μην επιδρά διαβρωτικά στις
περισσότερες επιφάνειες. Συσκευασία ενός (1) λίτρου.
Για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει
αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα από
βρύσες και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ. Συσκευασία ενός (1) λίτρου.
Υγρό Καθαρισμού επιφανειών από μελάνι χωρίς να αφήνει κηλίδες.
Συσκευασία 750 ml.
Για χρήση αντιμετώπισης χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Να
διατίθενται σε συσκευασία 100 τμχ/κουτί, να φέρει σήμανση. Σε
νούμερα
SMALL – MEDIUM – LARGE και με δυνατότητα
συνεννόησης για τα νούμερα.

8

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ.
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

9

10
11

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ.
ΧΩΡΟΥ 50 ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ

12

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30 ΛΙΤΡΩΝ

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ.
ΑΠΛΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ

14
15
16

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30

17

ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ +
ΠΡΕΣΣΑ ΜΟΝΟΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ

Να είναι από ανθεκτικό υλικό και η λαβή του να δέχεται όλες τις
διαστάσεις ράγας αλουμινίου.
Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού - απολύμανσης με σήμανση
οικολογικού προϊόντος (eco label) Επιθυμητή η πιστοποίηση ISO
14001 ή 9001. Απολυμαντικό γενικής χρήσης για όλες τις
επιφάνειες. Να είναι αποτελεσματικό σε ανάμειξη 2% και μικρότερη
με νερό. Να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να αρωματίζει τα είδη
υγιεινής, κουζίνες κλπ
Καλαθάκι τουαλέτας
Κάδος απορριμμάτων 50 λίτρων, από ανθεκτικό πλαστικό, με
χερούλι εσοχή, κατάλληλος για εξωτερικό χώρο. Να αντέχει στην
υπεριώδη ακτινοβολία.
Κάδος απορριμμάτων, από πλαστικό μεγάλης αντοχής. Να διαθέτει
καπάκι και σύστημα πεντάλ για να μην έρχεται σε επαφή με το
χρήστη, με χωρητικότητα 30 lt.
Καλάθι γραφείου απλό από πλαστικό υψηλής αντοχής, χωρίς
καπάκι, χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων
Κοντάρι σκούπας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική επίστρωση, ειδικό
για να εφαρμόζει σε σκούπα.
Κοντάρι σκούπας 1,2 μ. ξύλινο, ειδικό για να εφαρμόζει σε σκούπα.
Κοντάρι 1,30 m, αλουμινίου
υψηλής ποιότητας που να μην
σκουριάζει. Χρησιμοποιείται σε σκούπες και σφουγγαρίστρες με
ψιλό πάσο καθώς και σε κεφαλές για επαγγελματική
σφουγγαρίστρα, από να μη σκουριάζει , να είναι πολύ ανθεκτικό σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας
Κουβάς πλαστικός σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός
με
τέσσερις ρόδες μεταλλική χειρολαβή, πρέσα σφουγγαρίστρας και
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18
19

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ
ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt

20

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15
ΜΕΤΡΑ 1/2

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ

23

ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 40X40

24

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3

25

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΡΕΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50
λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 65Χ90 10 ΤΕΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 70Χ100 10 ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟ 80Χ110 10 ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50
20ΤΕΜ
ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΙΧΟΥ 1000 ml
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ
ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(απορροφητικό-σκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο
10 ΣΚΕΤΟ (ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ

38

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
250 ΓΡ.

39

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΓΡ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ
200τεμ(1Χ1)
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

40
41
42

αποσπώμενο κάδο. Χερούλι αλουμινίου που δεν σκουριάζει.
Διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού 2 κατευθύνσεων.
Πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος. Με στίφτη για βιδωτή
σφουγγαρίστρα. Οικιακού τύπου
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο καθαριστικό που
δεν ερεθίζει το δέρμα με ισορροπημένο ph σε συσκευασία τεσσάρων
(4) λίτρων.
Λάστιχο ποτίσματος, μήκους 15 μέτρων , μισής ίντσας, από
ανθεκτικό υλικό ώστε να διατηρεί το σχήμα του, να μην τσακίζει και
να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Λοσιόν οινοπνεύματος, για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για τοπική
αντισηψία σε συσκευασία. Περιεκτικότητα οινοπνεύματος 70%. Σε
συσκευασία 410 ml.
Υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph,
σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Αρίστης ποιότητας.
Κατάλληλο για καθαρισμό τζαμιών κρυστάλλινων αντικείμενων,
καθρέπτες, οθόνες Η/Υ, Τ.V. καθώς και για άλλες ηλεκτρικές
συσκευές. Αντιστατικό χωρίς να αφήνει στίγματα μετά το καθάρισμα.
Πανί κίτρινο απορροφητικό, τύπου ΒΕΤΕΞ , σε ρολό 14 μ, να
κόβεται σε κομμάτια
Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC
Πρέσα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας κατασκευασμένη από
ανθεκτικό πλαστικό. Να προσαρμόζεται σε όλα τα επαγγελματικά
καρότσια σφουγγαρίσματος. Με χερούλι από αλουμίνιο για εύκολο
στρίψιμο της σφουγγαρίστρας.
Σακουλάκια απορριμμάτων πλαστικά για WC διαστάσεων 50Χ50
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 65*90 εκ., ρολό10 τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 70*100 εκ.,με κορδόνι, ρολό 10
τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 80*110 εκ., ρολό10 τεμαχίων
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές για καλαθάκια γραφείου από
ενισχυμένο πλαστικό μεγαλύτερη αντοχή,
Θήκη για υγρό σαπούνι πλαστική χωρητικότητας 1000 ml
Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατεί τα σωματίδια
σκόνης, οικιακής χρήσης Α΄ ποιότητας
Συσκευή επιτοίχια χειροπετσέτας από ανθεκτικό πλαστικό Ζ/Ζ.
Σφουγγάρια για πιάτα με πράσινη φίμπρα σε 12άδα, μικρής
διάστασης (7Χ11Χ3), υψηλής ποιότητας που αφαιρεί εύκολα όλα τα
υπολείμματα από μαγειρικά σκεύη.
Σφουγγάρι αφρολέξ μέγεθος νούμερο Νο 10 κατάλληλο για πίνακα.
Σφουγγάρι καθαρισμού γόμα. Να σβήνει δύσκολες βρωμιές από
τοίχου, πατώματα, πλακάκια. Διαστάσεων περίπου 11X 7X 2 cm
Σφουγγαρίστρα βαμβακερή πράσινη 250 γρ. Να έχει αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη
χρήση. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Να εφαρμόζει απόλυτα
με το κοντάρι που θα επιλεγεί.
Σφουγγαρίστρα
ανταλλακτική
για
επαγγελματικό
καθαρισμού βαμβακερή 400 γραμμαρίων

καρότσι

Σφουγγαρίστρα με ακρυλικό νήμα
Χάρτινο με νάιλον στην κάτω επιφάνεια μίας χρήσης
Υγρό γενικού καθαρισμού συμπυκνωμένο 4 λίτρων με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες
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43

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

45

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245
ΔΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ

46

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80
ΜΕΤΡΩΝ

48

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3
ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ

49

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5
ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ

50

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr
ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

51

52
53
54
55

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150
τεμαχίων
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΛΕΥΚΗ 30x30 ΠΑΚ. 60 ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ
MONOΦΥΛΛΗ 4.000 τεμ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450
ΛΕΥΚΗ

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
4lt

τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια, μάρμαρα,
τοίχους, και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Να δίδονται οδηγίες της Ε.Ε.
Προϊόν με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά το οποίο να
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες. Συσκευασμένο σε
δοχεία 4 λίτρων.
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . Κατάλληλο για καθαρισμό
αλάτων και πουρί για λεκάνες wc, μάρμαρα, πλακάκια, νιπτήρες κτλ.
Να φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και οδηγίες της Ε.Ε.
Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με
κοντάρι
Χαρτί ρολό, λευκό, (δύο ρολά ανά τεμάχιο, βάρους 2Χ528 γραμμ.),
δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα
πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά
κομμάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το
λίπος κλπ. Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία και η προέλευση.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση.
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση. Βάρος 3 κιλών
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Στη
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η
προέλευση. Βάρος 4,5 κιλών.
Χαρτί υγείας για τις συσκευές wc, δίφυλλο, μαλακό και ανθεκτικό
στη χρήση του. Από λευκασμένο χημικό πολτό. Κάθε ρολό 200 γρ
Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 500 gr .
Μη ανακυκλωμένο. Από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε συσκευασία
των 12 ρολών.
Χαρτομάντηλα κουτί 150 τεμαχίων, λευκά, απαλά. Στη συσκευασία
να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση.
Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου σε συσκευασία. 60 φύλλων.
Απαλές, λευκές, σε διαστάσεις 30Χ30 τουλάχιστον
Λευκές χειροπετσέτες τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ, σε συσκευασία των 20
πακέτων των 200 διπλών φύλλων διαστάσεων 25cm Χ 11 cm.
Λευκή χειροπετσέτα, 450 γρ, δίφυλη, από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα στο νερό το λάδι και το λίπος,,
που δεν αφήνει χνούδι
Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 4 κιλών και να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης και αριθ.
άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Υγρό διαφανές καθαρισμού με βάση το χλώριο και άρωμα λεμόνι.
Συσκευασμένο σε δοχεία 4 λίτρων.
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ΟΜΑΔΑ 6:
Ειδικά για κάθε προϊόν του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

2

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

3

Χαρτομάντηλα κουτί

4

Σακούλες απορριμμάτων διάστ.
45*45 , συσκ. 100 τεμ.

Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 150 gr ,
40-45 m. Σε συσκευασία των 40 ρολών
Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό, τεμάχιο δύο φύλλων,
πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην
αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ
Χαρτομάντηλα κουτί 150 τεμαχίων, λευκά, απαλά. Στη συσκευασία
να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση.
Σακούλες απορριμμάτων, πλαστικές για καλαθάκια γραφείου, από
ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή, διαστάσεις 45Χ45

5

Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 60*80

6

Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 110*80
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 750 ml
Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt

7
8
9

Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

10

Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt

11

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι ,
συσκ. 4 lt

12

Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt

13

Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr

14

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

15
16

Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt
Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml

17

Αποφρακτικό σωληνώσεων σε
σκόνη , συσκ. 100 γρ.

18

Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml

Σακούλες απορριμμάτων χύμα , πλαστικές από ενισχυμένο
πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή , χύμα διάστ. 60*80 εκ.
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για
μεγαλύτερη αντοχή , διάστ. 80*110 εκ
Υγρό πράσινο σαπούνι για καθαρισμό και περιποίηση ξύλινων
πατωμάτων , συσκευασία 750 ml
Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο
ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 lt
Υγρό σαπούνι χεριών –αντισηπτικό , για τα χέρια , με
αντιβακτηριδιακή δράση , συσκευασία 4 lt
Υγρό για τζάμια, καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα
μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα , συσκευασία 4 lt
Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει
ουδέτερο ΡΗ 6-7
Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει
αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κλπ.
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό,
σε συσκευασία 440 gr. Υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών διά
ψεκασμού. Έτοιμο προς χρήση, χωρίς αλδεΰδες και τεταρτογενή
άλατα αμμωνίου, να εξατμίζεται εύκολα χωρίς να αφήνει
υπολείμματα, να μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό. Δραστικό
έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων ΤΒ, ιών κλπ. Να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ξέπλυμα, να είναι συμβατό με τις
μεταλλικές επιφάνειες, να έχει σήμανση CE και να υπάρχουν
σχετικές μελέτες
Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη
και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
Να απολυμαίνει, να διώχνει το πουρί, ειδικό για λεκάνες τουαλέτας
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . Να φέρει σήμανση CE και
να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε.
Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, που αποφράσσει από
διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και
απομακρύνει τη δυσοσμία
Κατσαριδοκτόνο να περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης και
να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,
να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία , συσκευασία 400
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20

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.
Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ

21

Κάδος πλαστικός με παλλόμενο
καπάκι 40L, διαστάσεων
64Χ40Χ32CM

22

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

23

Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20
m
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό

24

25
26

27
28
29
30

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ.
2 τεμ.
Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14
μ.
Πιγκάλ με κουβαδάκι
Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.
Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα

31

Σκούπας ανταλλακτικό

32

Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.

33

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

34

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό -απλό

35

Φαράσι

ml
Ανταλλακτική
σφουγγαρίστρα
επαγγελματικού
κουβά
σφουγγαρίσματος , 400 γρ.
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών
. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμ. , να φέρει σήμανση ,
διάφορα μεγέθη (μικρό , μεσαίο , μεγάλο)
Κάδος απορριμμάτων, από πλαστικό μεγάλης αντοχής. Να διαθέτει
καπάκι και σύστημα πεντάλ για να μην έρχεται σε επαφή με το
χρήστη, με χωρητικότητα 40 lt.
Καλαθάκια απορριμμάτων απλά , ανοιχτά
Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική
επίστρωση
Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός , με καρότσι και
μηχανισμό , μονό, με βάση πλαστική και αποσπώμενο κάδο 25 lt.
Με πρέσα για στύψιμο . Μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση
μετακίνησης του καροτσιού
Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , για κάθε χρήση , διαστάσεων 40*40 εκ.
. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα , χωρίς να
αφήνει χνούδι . Συσκευασία 2 τεμ
Πανί κίτρινο , απορροφητικό , τύπου wettex , σε ρολό 14 μέτρων, να
κόβεται σε κομμάτια
Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης wc
Πλαστικά ποτήρια νερού μιας χρήσης , σε συσκευασία των 50 τεμ
Σκούπα εξωτερικού χώρου , υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή
τρίχα. Ιδανική για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων
(λεπτή
σχεδίαση για να εισχωρεί σε δύσκολα σημεία)
Σκούπα πυκνής και ανθεκτικής βούρτσας . Θα πρέπει να εφαρμόζει
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί
Σφουγγαράκια κουζίνας με φίμπρα (πράσινο σύρμα) . Θα πρέπαι να
είναι διαστάσεων 10*15 εκατοστών , συνθετικά και ανθεκτικά , από
φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και με υψηλή απορροφητικότητα.
Σε συσκευασία 6 τεμαχίων
Ανταλλακτική
σφουγγαρίστρα
για
επαγγελματικό
καρότσι
καθαρισμού
Σφουγγαρίστρα κανονική με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την χρήση , με μεγάλη
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το
αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί
Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση , με κεκλιμένη βάση και μαλακό
λάστιχο για την καλή επαφή με το πάτωμα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Άδελε 18/07/2017
Η Συντάξασα

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ Διοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και
λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προϋπολογισμός: 105.957,28 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου – Ν.Π.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Παρκετίνη 3 λίτρων

2
3
4

5

Χλώριο ULTRA παχύρευστη 4
κιλών
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (60Χ80),
χρώματος μαύρου, 12 τεμάχια ανά
κιλό
Σακούλες απορριμμάτων 48Χ50
100 ΤΜΧ
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(80Χ1,10), βαρέως τύπου,
πολυαιθυλενίου, χρώματος μαύρου,
8 τεμάχια ανά κιλό

ΣΥΝΟΛΟ (€)

200

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
13,70

Τεμάχιο

200

4,00

800,00

Κιλό

2000

1,45

2.900,00

Ρολό

200

1,45

290,00

Κιλό

3000

1,45

4.350,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.740,00

11.080,00 €
2.659,20 €
13.739,20 €
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία»
ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Τεμ.

70

4,95

346,50

,

1

Αλουμινόχαρτο
συσκ. 1 κ.

επαγγελματικό

2

Ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.

Τεμ.

12

4,80

57,60

3

Απιονισμένο νερό , συσκ. 4 lt.

Τεμ.

24

1,15

27,60

4

Απλώστρα ρούχων

Τεμ.

10

21,10

211,00

5

Αποσμητικό χώρου

Τεμ.

72

1,50

108,00

6

Αποφρακτικό σωληνώσεων
σκόνη , συσκ. 100 γρ.

Τεμ.

60

0,60

36,00

7

Αφαιρετικό αλάτων
ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

40

2,40

96,00

8

Γάντια γενικής χρήσης

Ζεύγος

70

1,60

112,00

9

Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ

Τεμ.

150

3,00

450,00

10

Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων ,
συσκ. 1 κ.

Τεμ.

50

1,10

55,00

11

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος

Τεμ.

22

17,00

374,00

12

Καθαριστικό χαλιών , συσκ. 500 ml

Τεμ.

20

5,50

110,00

13

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

Τεμ.

20

4,10

82,00

14

Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml

Τεμ.

22

3,10

68,20

15

Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20
m

Τεμ.

40

0,85

34,00

Κουβάς
σφουγγαρίσματος
καρότσι & μηχανισμό

με

16

Τεμ.

6

59,00

354,00

Κουβάς
στίφτη

με

17

Τεμ.

20

4,05

81,00

18

Κουταλάκια πλαστικά , συσκ. 10
τεμ.

Τεμ.

50

0,40

20,00

19

Λαδόκολλα , συσκ. 15μ

Τεμ.

70

1,05

73,50

20

Λάστιχο ποτίσματος 50μ

Τεμ.

6

22,60

135,60

21

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

70

2,70

189,00

22

Μαγειρικό ξινό, συσκ. 500γρ

Τεμ.

50

1,80

90,00

σε

πλυντηρίου

σφουγγαρίσματος
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23

Μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt

Τεμ.

70

3,05

213,50

24

Μεμβράνη τροφίμων
συσκ. 250 μ.

Τεμ.

70

2,50

175,00

25

Μωρομάντηλα , συσκ. 72 τεμ.

Τεμ.

180

2,02

363,60

26

Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ.
2 τεμ.

Τεμ.

50

3,75

187,50

27

Πάνες παιδικές 12-24κ , συσκ. 20
τεμ.

Συσκ.

450

4,20

1.890,00

28

Πάνες παιδικές 8-18κ. , συσκ. 20
τεμ.

Συσκ.

160

4,20

672,00

29

Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14
μ.

Τεμ.

100

8,06

806,00

30

Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt

Τεμ.

120

1,94

232,80

31

Πιάτα φαγητού , συσκ. 50 τεμ.

Τεμ.

50

2,17

108,50

32

Πιγκάλ με κουβαδάκι

Τεμ.

15

1,61

24,15

33

Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.

Τεμ.

60

1,11

66,60

34

Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.

Τεμ.

60

0,81

48,60

35

Πρέσα πλαστική επαγγελματικού
κουβά σφουγγαρίσματος

Τεμ.

20

24,30

486,00

Σακούλες απορριμμάτων
45*45 , συσκ. 100 τεμ.

διάστ.

36

Τεμ.

250

1,45

362,50

Σακούλες απορριμμάτων
διάστ. 60*80

χύμα

37

Κιλό

300

1,00

300,00

38

Σακούλες τροφίμων Νο 2 , συσκ. 50
τεμαχίων

Τεμ.

70

0,57

39,90

39

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , συσκ.
72 μεζούρες

Τεμ.

56

11,30

632,80

40

Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα

Τεμ.

16

1,15

18,40

41

Σκούπας ανταλλακτικό

Τεμ.

50

1,90

95,00

42

Συρματάκι για ανοξείδωτα

Τεμ.

100

1,00

100,00

43

Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.

Τεμ.

80

3,40

272,00

44

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

Τεμ.

40

5,00

200,00

45

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό -απλό

Τεμ.

100

1,65

165,00

46

Ταμπλέτες πλυντηρίου , συσκ. 35
τεμ.

Τεμ.

40

5,60

224,00

47

Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt

Τεμ.

130

1,90

247,00

300*30 ,
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48

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι
, συσκ. 4 lt

Τεμ.

80

2,40

192,00

49

Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt

Τεμ.

40

4,60

184,00

50

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
ειδών υγιεινής , συσκ. 5 lt

Τεμ.

80

12,10

968,00

51

Υγρό λαμπρυντικό
πιάτων, συσκ. 4 lt

Τεμ.

65

6,30

409,50

52

Υγρό πλυντηρίου πιάτων , συσκ.
4lt

Τεμ.

80

8,90

712,00

53

Υγρό πλυντηρίου ρούχων , συσκ. 2
lt

Τεμ.

55

4,10

225,50

54

Υγρό πράσινο σαπούνι
πάτωμα , συσκ. 750 ml

Τεμ.

70

3,30

231,00

55

Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt

Τεμ.

50

2,40

120,00

56

Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

Τεμ.

60

18,55

1.113,00

Τεμ.

38

1,60

60,80

58

Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt
Υγρό
ψεκασμού
(σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr

Τεμ.

115

2,20

253,00

59

Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml

Τεμ.

30

0,40

12,00

60

Φαράσι

Τεμ.

20

1,00

20,00

61

Φίλτρο καφέ 1*4 , συσκ. 40τεμ

Τεμ.

40

1,00

40,00

62

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

500

2,80

1.400,00

63

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

Συσκ.

200

6,50

1.300,00

64

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

Συσκ.

400

2,25

900,00

65

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

Τεμ.

120

2,80

336,00

66

Ψεκαστηράκια απλά

Τεμ.

23

1,80

41,40

67

Χαρτομάντηλα κουτί

Τεμ.

500

1,20

600,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.160,05

ΦΠΑ 24%

4.838,41

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

24.998,46

57

πλυντηρίου

για

το
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ
Αεροπλάστ

Αεροπλάστ
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 Kg)
Αλουμινόχαρτο (1 Kg - 100 μέτρων
30 εκ)
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Τεμ.

2

15,32 €

30,64 €

κιλό

35

3,58 €

125,30 €

συσκ. 1 kgr

35

1,63 €

57,05 €

Τεμ.

20

4,50 €

90,00 €

Τεμ.

9

3,25 €

29,25 €

6

Αντικολητικό χαρτί ψησίματος (8
μέτρα)

Τεμ.

40

0,98 €

39,20 €

7

Απλώστρα ρούχων

Τεμ.

5

20,97 €

104,85 €

8

Αποσμητικό χώρου

Τεμ.

50

1,78 €

89,00 €

9

Αποφρακτικό νιπτήρων (σκόνη
100gr)

Τεμ.

65

0,81 €

52,65 €

10

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου
ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

20

5,65 €

113,00 €

11

Βαμβάκι υδρόφιλο (70 gr)

Τεμ.

20

0,84 €

16,80 €

Τεμ.

5

5,28 €

26,40 €

Τεμ.

5

6,91 €

34,55 €

Ζεύγος

30

1,05 €

31,50 €

12
13

Βάση παρκετέζας 40 εκ. με κοντάρι
επαγγελματικό 1,2 μ ύψος.
Βρεκτήρας τζαμιών 35 εκατοστών
με γουνάκι.

14

Γάντια γενικής χρήσης

15

Γάντια ελαστικά, μίας χρήσης, latex
(κούτα 100 τεμ.)

Κούτα 100
τεμ.

100

3,25 €

325,00 €

16

Εντομοκτόνο συσκευασίας 300 ml

Τεμ.

32

2,02 €

64,64 €

17

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος

Τεμ.

7

28,46 €

199,22 €

Τεμ.

5

4,76 €

23,80 €

Τεμ.

5

2,26 €

11,30 €

18
19

Καθαριστήρας τζαμιών με πλαστική
βάση και ράγα αλουμινίου 35
εκατοστών.
Καθαριστικό φούρνων και εστιών
0,5 LIT

20

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

Τεμ.

10

1,94 €

19,40 €

21

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά
διάτρητα

Τεμ.

10

1,02 €

10,20 €

22

Καλαμάκια σπαστά (συσκευασία
100 τεμ., σε σελοφάν).

συσκ. 100
τεμ.

110

0,81 €

89,10 €

25
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23

Κοντάρι μεταλλικό ανταλλακτικό.

Τεμ.

35

0,77 €

26,95 €

24

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό

Τεμ.

5

40,33 €

201,65 €

25

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη (οικιακού τύπου).

Τεμ.

10

3,25 €

32,50 €

26

Κουταλάκια, πιρουνάκια πλαστικά ,
συσκ. 100 τεμ.

Τεμ.

120

1,22 €

146,40 €

27

Λάστιχο ποτίσματος 25μ

Τεμ.

3

19,35 €

58,05 €

28

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

20

2,11 €

42,20 €

29

Μεμβράνη τροφίμων επαγγελματική
(250 μ Χ 30 εκ)

Τεμ.

20

3,50 €

70,00 €

30

Μπαταρίες αλκαλικές AA.

Τεμ.

25

2,00 €

50,00 €

31

Μπαταρίες αλκαλικές AAA.

Τεμ.

20

2,00 €

40,00 €

Τεμ.

20

8,87 €

177,40 €

Τεμ.

20

2,01 €

40,20 €

Τεμ.

20

5,65 €

113,00 €

Τεμ.

30

2,27 €

68,10 €

Τεμ.

10

8,10 €

81,00 €

Τεμ.

10

4,47 €

44,70 €

32
33
34
35
36
37

Μπώλ πλαστικά 1.280 γρ. με
καπάκι. (συσκευασία 50 τεμαχίων)
Μπωλ πλαστικά 2 λίτρων.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)
Μπώλ πλαστικά 640 γρ. με καπάκι.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)
Πανάκια καθαρισμού για ξύλινα
πατώματα.
Πανί απορροφητικό, κίτρινο ρολό
(14 μέτρα)
Πανί παρκετέζας ανταλλακτικό 40
εκ. για ξύλινα πατώματα
(επαγγελματικό).

38

Παπί τουαλέτας 750 ml

Τεμ.

40

1,45 €

58,00 €

39

Πιάτα πλαστικά φαγητού
(συσκευασία 20 τεμαχίων)

Τεμ.

400

0,98 €

392,00 €

40

Πιγκάλ με κουβαδάκι

Τεμ.

15

2,02 €

30,30 €

Τεμ.

25

5,13 €

128,25 €

Τεμ.

300

0,68 €

204,00 €

Τεμ.

300

0,77 €

231,00 €

Τεμ.

200

1,69 €

338,00 €

Κιλό

40

2,36 €

94,40 €

Κιλό

50

1,35 €

67,50 €

Κιλό

60

1,35 €

81,00 €

Τεμ.

100

1,30 €

130,00 €

41
42
43
44
45
46
47
48

Ποδιές νάϋλον μίας χρήσης
(συσκευασία 100 τεμαχίων)
Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.
Ποτήρια πλαστικά νερού
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
Ποτήρια πλαστικά ρακής
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
Σακούλες - τσάντες νάϋλον με
χερούλι μεγάλου μεγέθους.
Σακούλες απορριμάτων 80 εκ.* 110
εκ., χύμα μαύρες.
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίες
για κάδο, 60 εκ. * 80 εκ., χύμα.
Σακούλες απορριμμάτων μικρές για
καλαθάκια 45 εκ. * 45
εκ..(συσκευασία 100 τεμαχίων)

49

Σακούλες για παγάκια.

Τεμ.

40

0,48 €

19,20 €

50

Σακούλες διάφανες για μπάζα
(αποθήκευση πηλού), σε ρολό 10
τεμαχίων.

Τεμ.

50

2,02 €

101,00 €

26
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51

Σακούλες τροφίμων μεγάλες.

Τεμ.

30

0,73 €

21,90 €

52

Σακούλες τροφίμων μεσαίες.

Τεμ.

40

0,65 €

26,00 €

53

Σακούλες χάρτινες κράφτ

Τεμ.

400

0,20 €

80,00 €

54

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων. (15
κιλά)

Τεμ.

10

20,97 €

209,70 €

55

Σκούπας ανταλλακτικό μεσαίου
μεγέθους.

Τεμ.

35

1,22 €

42,70 €

56

Στραγγιστήρι πιάτων με βάση
(μεγάλο μέγεθος).

Τεμ.

10

4,47 €

44,70 €

Τεμ.

30

0,40 €

12,00 €

Τεμ.

40

1,22 €

48,80 €

Τεμ.

20

3,63 €

72,60 €

Τεμ.

45

2,00 €

90,00 €

57
58
59
60

Συρματάκια πιάτων τύπου ΝΑΝΑS.
(συσκευασία 1 τεμαχίου)
Σφουγγάρια κουζίνας. (συσκευασία
6 τεμαχίων)
Σφουγγάρια μπάνιου. (συσκευασία
6 τεμαχίων)
Σφουγγαρίστρας ανταλλακτικό, 250
γραμμάρια, βιδωτό.

61

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων.
(συσκευασία 35 τεμαχίων)

Τεμ.

35

5,50 €

192,50 €

62

Υγρά μωρομάντηλα.

Τεμ.

40

1,22 €

48,80 €

Τεμ.

35

19,90 €

696,50 €

Τεμ.

80

3,50 €

280,00 €

Τεμ.

13

5,50 €

71,50 €

Τεμ.

60

2,99 €

179,40 €

Τεμ.

10

12,20 €

122,00 €

Τεμ.

70

3,25 €

227,50 €

Τεμ.

5

7,80 €

39,00 €

Τεμ.

10

3,50 €

35,00 €

Τεμ.

10

9,27 €

92,70 €

Τεμ.

10

3,25 €

32,50 €

Τεμ.

20

1,77 €

35,40 €

Τεμ.

15

20,00 €

300,00 €

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Υγρό απολυμαντικό χεριών. (δοχείο
4 λίτρων)
Υγρό γενικού καθαρισμού. (δοχείο
4 λίτρων)
Υγρό για άλατα. (δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι.
(δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
ειδών υγιεινής , συσκ. 4 κιλών
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών.
(δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου
πιάτων. (δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt
Υγρό πλυντηρίου πιάτων, για
σκληρά νερά. (συσκευασία 5 κιλών)
Υγρό πλυντηρίου ρούχων. (δοχείο
3 λίτρων)
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 1 λίτρου
Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

75

Υγρό τζαμιών. (δοχείο 4 λίτρων)

Τεμ.

50

3,00 €

150,00 €

76

Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
1000 gr

Τεμ.

35

5,40 €

189,00 €

77

Υδροχλωρικό οξύ. (δοχείο 500 ml)

Τεμ.

50

0,42 €

21,00 €
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78

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και
κοντάρι.

Τεμ.

10

1,87 €

18,70 €

79

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

220

2,18 €

479,60 €

80

Χαρτί συσκευασίας

κιλό

16

1,63 €

26,08 €

81

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

Συσκ.

80

11,50 €

920,00 €

82

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

Συσκ.

100

1,94 €

194,00 €

83

Χαρτοπετσέτες, συσκ. 600 τεμ
28Χ28 ΦΑΓΗΤΟΥ

Συσκ.

100

2,44 €

244,00 €

84

Χειροπετσέτες (ΖΙΚ ΖΑΚ) 4.000 τεμ

Συσκ.

50

13,00 €

650,00 €

85

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

Τεμ.

100

3,25 €

325,00 €

86

Ψεκαστηράκια απλά

Τεμ.

15

1,22 €

18,30 €
10.886,53 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

2.612,77 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13.499,30 €

28
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ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

ΣΥΣΚ

5

4,47

22,35

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1000 ML

ΤΕΜ

10

6,13

61,30

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 4 lt

ΤΕΜ

30

3,79

113,70

4

ΤΕΜ

5

6,45

32,25

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΜ

51

2,82

143,82

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

ΤΕΜ

35

4,47

156,45

7

ΠΑΚ

120

3,66

439,20

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ. ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.

ΤΕΜ

5

4,76

23,80

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

ΤΕΜ

50

1,54

77,00

ΤΕΜ

35

4,47

156,45

ΤΕΜ

5

18,55

92,75

12

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ
50 ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

5

7,90

39,50

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

20

2,00

40,00

14

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ. ΑΠΛΟ

ΤΕΜ

7

0,81

5,67

15

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30
ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ + ΠΡΕΣΣΑ
ΜΟΝΟΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ
ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

40

0,81

32,40

ΤΕΜ

5

3,25

16,25

ΤΕΜ

5

56,45

282,25

ΤΕΜ

5

3,88

19,40

10
11

16
17
18
19

ΤΕΜ

243

3,66

889,38

20

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15 ΜΕΤΡΑ
1/2

ΤΕΜ

5

12,10

60,50

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

ΤΕΜ

50

2,03

101,50

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ
ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
40X40

ΠΑΚ

40

1,22

48,80

ΤΕΜ

25

0,98

24,50

ΤΕΜ

80

0,65

52,00

25

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3
ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΜ

30

2,00

60,00

26

ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

10

23,39

233,90

27

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50 λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 65Χ90
10 ΤΕΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 70Χ100
10 ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 80Χ110
10 ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΙΛΟ

25

2,36

59,00

ΤΕΜ

800

0,98

784,00

ΤΕΜ

450

0,98

441,00

ΤΕΜ

900

1,63

1.467,00

ΡΟΛ

600

0,42

252,00

32

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50 20ΤΕΜ
ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ
1000 ml

ΤΕΜ

5

17,74

88,70

33

ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707

ΤΕΜ

60

1,22

73,20

34

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (απορροφητικόσκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο 10
ΣΚΕΤΟ (ΠΙΝΑΚΑ)

ΤΕΜ

10

17,74

177,40

ΤΕΜ

45

0,25

11,25

ΤΕΜ

30

0,42

12,60

23
24

28
29
30
31

35
36

29
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37

ΤΕΜ

55

0,88

48,40

ΤΕΜ

25

2,00

50,00

ΤΕΜ

10

3,25

32,50

ΤΕΜ

8

2,52

20,16

40

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 250 ΓΡ.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400
ΓΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ

41

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 200τεμ(1Χ1)

ΚΙΒ

10

12,60

126,00

42

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

ΤΕΜ

500

4,07

2.035,00

43

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

ΤΕΜ

420

3,66

1.537,20

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

ΤΕΜ

100

0,42

42,00

45

ΤΕΜ

40

1,87

74,80

46

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245 ΔΙΠΛΑ
ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

50

2,42

121,00

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ

780

2,01

1.567,80

48

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3 ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5 ΚΙΛΑ
ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

ΤΕΜ

50

6,91

345,50

ΤΕΜ

50

9,68

484,00

ΡΟΛΟ

5950

0,48

2.856,00

ΣΥΣΚ

300

13,82

4.146,00

ΤΕΜ

15

0,98

14,70

ΠΑΚ

325

0,24

78,00

54

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 τεμαχίων
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΛΕΥΚΗ
30x30 ΠΑΚ. 60 ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ
MONOΦΥΛΛΗ 4.000 τεμ

ΚΙΒ

75

13,00

975,00

55

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450 ΛΕΥΚΗ

ΡΟΛ

50

12,50

625,00

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

ΤΕΜ

60

3,98

238,80

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4lt

ΤΕΜ

1100

2,11

2.321,00

ΣΥΝΟΛΟ

24.330,13

ΦΠΑ 24%

5.839,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.169,36

38
39

49
50
51
52
53

30
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αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

ΣΥΣΚ

25

4,47

111,75

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1000 ML

ΤΕΜ

25

6,13

153,25

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 4 lt

ΤΕΜ

30

3,79

113,70

4

ΤΕΜ

4

6,45

25,80

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΜ

12

2,82

33,84

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

ΤΕΜ

25

4,47

111,75

7

ΠΑΚ

110

3,66

402,60

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ. ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.

ΤΕΜ

10

4,76

47,60

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

ΤΕΜ

18

1,54

27,72

ΤΕΜ

25

4,47

111,75

ΤΕΜ

10

18,55

185,50

12

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ
50 ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

10

7,90

79,00

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

28

2,00

56,00

14

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ. ΑΠΛΟ

ΤΕΜ

5

0,81

4,05

15

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30
ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ + ΠΡΕΣΣΑ
ΜΟΝΟΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ
ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

35

0,81

28,35

ΤΕΜ

4

3,25

13,00

ΤΕΜ

10

56,45

564,50

ΤΕΜ

10

3,88

38,80

10
11

16
17
18
19

ΤΕΜ

162

3,66

592,92

20

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15 ΜΕΤΡΑ
1/2

ΤΕΜ

10

12,10

121,00

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

ΤΕΜ

35

2,03

71,05

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ
ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
40X40

ΠΑΚ

75

1,22

91,50

ΤΕΜ

25

0,98

24,50

ΤΕΜ

50

0,65

32,50

25

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3
ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΜ

25

2,00

50,00

26

ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

15

23,39

350,85

27

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50 λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 65Χ90
10 ΤΕΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 70Χ100
10 ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 80Χ110
10 ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΙΛΟ

25

2,36

59,00

ΤΕΜ

688

0,98

674,24

ΤΕΜ

330

0,98

323,40

ΤΕΜ

694

1,63

1.131,22

ΡΟΛ

735

0,42

308,70

32

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50 20ΤΕΜ
ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ
1000 ml

ΤΕΜ

10

17,74

177,40

33

ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707

ΤΕΜ

55

1,22

67,10

34

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (απορροφητικόσκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο 10
ΣΚΕΤΟ (ΠΙΝΑΚΑ)

ΤΕΜ

10

17,74

177,40

ΤΕΜ

95

0,25

23,75

ΤΕΜ

30

0,42

12,60

23
24

28
29
30
31

35
36
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37

ΤΕΜ

68

0,88

59,84

ΤΕΜ

55

2,00

110,00

ΤΕΜ

10

3,25

32,50

ΤΕΜ

16

2,52

40,32

40

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 250 ΓΡ.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400
ΓΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ

41

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 200τεμ(1Χ1)

ΚΙΒ

7

12,60

88,20

42

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

ΤΕΜ

395

4,07

1.607,65

43

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

ΤΕΜ

340

3,66

1.244,40

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

ΤΕΜ

130

0,42

54,60

45

ΤΕΜ

35

1,87

65,45

46

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245 ΔΙΠΛΑ
ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

50

2,42

121,00

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ

300

2,01

603,00

48

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3 ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5 ΚΙΛΑ
ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

ΤΕΜ

50

6,91

345,50

ΤΕΜ

50

9,68

484,00

ΡΟΛΟ

5130

0,48

2.462,40

ΣΥΣΚ

32

13,82

442,24

ΤΕΜ

25

0,98

24,50

ΠΑΚ

220

0,24

52,80

54

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 τεμαχίων
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΛΕΥΚΗ
30x30 ΠΑΚ. 60 ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ
MONOΦΥΛΛΗ 4.000 τεμ

ΚΙΒ

50

13,00

650,00

55

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450 ΛΕΥΚΗ

ΡΟΛ

35

12,50

437,50

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

ΤΕΜ

42

3,98

167,16

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4lt

ΤΕΜ

760

2,11

1.603,60

ΣΥΝΟΛΟ

17.094,75

ΦΠΑ 24%

4.102,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21.197,49

38
39

49
50
51
52
53
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης
ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

2

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

3

Χαρτομάντηλα κουτί

4

Σακούλες απορριμμάτων διάστ.
45*45 , συσκ. 100 τεμ.

5

Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 60*80

6

Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 110*80
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 750 ml
Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt

7
8
9

Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

10

Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt

11

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι ,
συσκ. 4 lt

12

Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt

13

Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr
Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt
Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt
Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml
Αποφρακτικό σωληνώσεων σε
σκόνη , συσκ. 100 γρ.
Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.
Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ

14
15
16
17
18
19
20
21

Κάδος πλαστικός με παλλόμενο
καπάκι 40L, διαστάσεων
64Χ40Χ32CM

22

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

23

Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20
m
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ.
2 τεμ.
Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14
μ.
Πιγκάλ με κουβαδάκι

24
25
26
27
28

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

Συσκ.

70

6,50

455,00

Τεμ.

40

2,80

112,00

Τεμ.

30

1,20

36,00

Κιλό

100

1,45

145,00

Κιλό

200

1,00

200,00

Κιλό

100

1,70

170,00

Τεμ.

5

3,30

16,50

Τεμ.

10

2,40

24,00

Τεμ.

5

18,55

92,75

Τεμ.

2

1,60

3,20

Τεμ.

2

2,40

4,80

Τεμ.

2

4,60

9,20

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

10
3
20
10

2,20
2,80
1,94
0,40

22,00
8,40
38,80
4,00

Τεμ.
Τεμ.

15
10

0,60
3,10

9,00
31,00

Τεμ.

3

4,80

14,40

Τεμ.

50

3,00

150,00

Τεμ.

3

15,64

46,92

Τεμ.

10

4,10

41,00

Τεμ.

5

0,85

4,25

Τεμ.

1

59,00

59,00

Τεμ.

3

4,05

12,15

Τεμ.

10

3,75

37,50

Τεμ.

4

8,06

32,24

Τεμ.

10

1,61

16,10

ΣΥΝΟΛΟ (€)
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29
30
31
32
33
34
35

Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.
Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα
Σκούπας ανταλλακτικό
Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό -απλό
Φαράσι

Τεμ.

20

1,11

22,20

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

5
5
10
5
2
3

1,15
1,90
3,40
5,00
1,65
1,00

5,75
9,50
34,00
25,00
3,30
3,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.897,96

ΦΠΑ 24%

455,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

2.353,47

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Άδελε 18/07/2017
Η Συντάκτρια

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ Διοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6263]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80,ΡΕΘΥΜΝΟ,74131]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2831341041]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [Klapsinou@rethymno.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rethymno.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των
Νομικών του Προσώπων, εκτιμώμενης αξίας 105.957,28 € χωρίς Φ.Π.Α. (Αρ. Μελέτης 22/2017),
CPV: 39830000-9, 19640000-4, 33760000-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [6 ΤΜΗΜΑΤΑ/ΟΜΑΔΕΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[21478/25-08-2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

2
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής (ΕΝΩΣΗ):
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

3
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8,9·
3. απάτη10·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
6
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν19:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
9
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
10
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής30; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται31, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν32.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
14
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
25 Άρθρο 73 παρ. 5.
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
28 Πρβλ άρθρο 48.
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
32 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ………,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)
Τεμάχιο
200
1
Παρκετίνη 3 λίτρων
Τεμάχιο
200
2
Χλώριο ULTRA παχύρευστη 4 κιλών
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (60Χ80),
Κιλό
2000
3
χρώματος μαύρου, 12 τεμάχια ανά
κιλό
Σακούλες απορριμμάτων 48Χ50
Ρολό
200
4
100 ΤΜΧ
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (80Χ1,10),
Κιλό
3000
βαρέως τύπου, πολυαιθυλενίου,
5
χρώματος μαύρου, 8 τεμάχια ανά
κιλό
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ………,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία»
ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

70

Τεμ.

12

2

ΕΙΔΟΣ
Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό ,
συσκ. 1 κ.
Ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.

3

Απιονισμένο νερό , συσκ. 4 lt.

Τεμ.

24

4

Απλώστρα ρούχων

Τεμ.

10

5

Τεμ.

72

Τεμ.

60

7

Αποσμητικό χώρου
Αποφρακτικό
σωληνώσεων
σε
σκόνη , συσκ. 100 γρ.
Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου
ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

40

8

Γάντια γενικής χρήσης

Ζεύγος

70

9

Τεμ.

150

Τεμ.

50

11

Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ
Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων ,
συσκ. 1 κ.
Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος

Τεμ.

22

12

Καθαριστικό χαλιών , συσκ. 500 ml

Τεμ.

20

13

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

Τεμ.

20

14

Τεμ.

22

Τεμ.

40

16

Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml
Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20
m
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
με
καρότσι & μηχανισμό

Τεμ.

6

17

Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη

Τεμ.

20

1

6

10

15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
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18

Κουταλάκια πλαστικά , συσκ. 10 τεμ.

Τεμ.

50

19

Λαδόκολλα , συσκ. 15μ

Τεμ.

70

20

Λάστιχο ποτίσματος 50μ

Τεμ.

6

21

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

70

22

Μαγειρικό ξινό, συσκ. 500γρ

Τεμ.

50

23

Μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt
Μεμβράνη τροφίμων
300*30 ,
συσκ. 250 μ.

Τεμ.

70

Τεμ.

70

Μωρομάντηλα , συσκ. 72 τεμ.
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ. 2
τεμ.
Πάνες παιδικές 12-24κ , συσκ. 20
τεμ.

Τεμ.

180

Τεμ.

50

Συσκ.

450

Συσκ.

160

29

Πάνες παιδικές 8-18κ. , συσκ. 20 τεμ.
Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14
μ.

Τεμ.

100

30

Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt

Τεμ.

120

31

Πιάτα φαγητού , συσκ. 50 τεμ.

Τεμ.

50

32

Τεμ.

15

Τεμ.

60

Τεμ.

60

Τεμ.

20

Τεμ.

250

Κιλό

300

Τεμ.

70

Τεμ.

56

40

Πιγκάλ με κουβαδάκι
Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.
Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.
Πρέσα πλαστική επαγγελματικού
κουβά σφουγγαρίσματος
Σακούλες απορριμμάτων διάστ.
45*45 , συσκ. 100 τεμ.
Σακούλες
απορριμμάτων
χύμα
διάστ. 60*80
Σακούλες τροφίμων Νο 2 , συσκ. 50
τεμαχίων
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , συσκ. 72
μεζούρες
Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα

Τεμ.

16

41

Σκούπας ανταλλακτικό

Τεμ.

50

42

Συρματάκι για ανοξείδωτα

Τεμ.

100

43

Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.

Τεμ.

80

44

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

Τεμ.

40

45

Τεμ.

100

46

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό -απλό
Ταμπλέτες πλυντηρίου , συσκ. 35
τεμ.

Τεμ.

40

47

Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt

Τεμ.

130

24
25
26
27
28

33
34
35
36
37
38
39
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48

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι ,
συσκ. 4 lt

Τεμ.

80

Τεμ.

40

Τεμ.

80

51

Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt
Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
ειδών υγιεινής , συσκ. 5 lt
Υγρό
λαμπρυντικό
πλυντηρίου
πιάτων, συσκ. 4 lt

Τεμ.

65

52

Υγρό πλυντηρίου πιάτων , συσκ. 4lt

Τεμ.

80

53

Υγρό πλυντηρίου ρούχων , συσκ. 2 lt
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 750 ml

Τεμ.

55

Τεμ.

70

Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt
Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό ,
συσκ. 4 lt

Τεμ.

50

Τεμ.

60

Τεμ.

38

58

Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt
Υγρό
ψεκασμού
(σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr

Τεμ.

115

59

Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml

Τεμ.

30

60

Φαράσι

Τεμ.

20

61

Φίλτρο καφέ 1*4 , συσκ. 40τεμ

Τεμ.

40

62

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

500

63

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

Συσκ.

200

64

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

Συσκ.

400

65

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

Τεμ.

120

66

Ψεκαστηράκια απλά

Τεμ.

23

67

Χαρτομάντηλα κουτί

Τεμ.

500

49
50

54
55
56
57

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ………,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)
Αεροπλάστ
1
Τεμ.
2
2

Αεροπλάστ

3

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 Kg)

4
5
6

Αλουμινόχαρτο (1 Kg - 100 μέτρων
30 εκ)
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.
Αντικολητικό χαρτί ψησίματος (8
μέτρα)

κιλό

35

συσκ. 1 kgr

35

Τεμ.

20

Τεμ.

9

Τεμ.

40

7

Απλώστρα ρούχων

Τεμ.

5

8

Αποσμητικό χώρου

Τεμ.

50

Τεμ.

65

Τεμ.

20

Τεμ.

20

Τεμ.

5

Τεμ.

5

Ζεύγος

30

Κούτα 100
τεμ.

100

Τεμ.

32

9
10
11
12
13

Αποφρακτικό νιπτήρων (σκόνη
100gr)
Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου
ρούχων , συσκ. 1 κ.
Βαμβάκι υδρόφιλο (70 gr)
Βάση παρκετέζας 40 εκ. με κοντάρι
επαγγελματικό 1,2 μ ύψος.
Βρεκτήρας τζαμιών 35 εκατοστών
με γουνάκι.

14

Γάντια γενικής χρήσης

15

Γάντια ελαστικά, μίας χρήσης,
latex (κούτα 100 τεμ.)

16

Εντομοκτόνο συσκευασίας 300 ml

5
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος
μεγάλος
Καθαριστήρας τζαμιών με
πλαστική βάση και ράγα
αλουμινίου 35 εκατοστών.
Καθαριστικό φούρνων και εστιών
0,5 LIT
Καλαθάκια απορριμμάτων απλά

Τεμ.

7

Τεμ.

5

Τεμ.

5

Τεμ.

10

Καλαθάκια απορριμμάτων απλά
διάτρητα
Καλαμάκια σπαστά (συσκευασία
100 τεμ., σε σελοφάν).

Τεμ.

10

συσκ. 100
τεμ.

110

Κοντάρι μεταλλικό ανταλλακτικό.

Τεμ.

35

Τεμ.

5

Τεμ.

10

Τεμ.

120

Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη (οικιακού τύπου).
Κουταλάκια, πιρουνάκια πλαστικά
, συσκ. 100 τεμ.

27

Λάστιχο ποτίσματος 25μ

Τεμ.

3

28

Λευκαντικό ρούχων , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

20

29

Μεμβράνη τροφίμων
επαγγελματική (250 μ Χ 30 εκ)

Τεμ.

20

30

Μπαταρίες αλκαλικές AA.

Τεμ.

25

31

Μπαταρίες αλκαλικές AAA.

Τεμ.

20

Τεμ.

20

Τεμ.

20

Τεμ.

20

Τεμ.

30

Τεμ.

10

Τεμ.

10

32
33
34
35
36
37

Μπώλ πλαστικά 1.280 γρ. με
καπάκι. (συσκευασία 50 τεμαχίων)
Μπωλ πλαστικά 2 λίτρων.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)
Μπώλ πλαστικά 640 γρ. με καπάκι.
(συσκευασία 50 τεμαχίων)
Πανάκια καθαρισμού για ξύλινα
πατώματα.
Πανί απορροφητικό, κίτρινο ρολό
(14 μέτρα)
Πανί παρκετέζας ανταλλακτικό 40
εκ. για ξύλινα πατώματα
(επαγγελματικό).

38

Παπί τουαλέτας 750 ml

Τεμ.

40

39

Πιάτα πλαστικά φαγητού
(συσκευασία 20 τεμαχίων)

Τεμ.

400

40

Πιγκάλ με κουβαδάκι

Τεμ.

15

Τεμ.

25

Τεμ.

300

Τεμ.

300

41
42
43

Ποδιές νάϋλον μίας χρήσης
(συσκευασία 100 τεμαχίων)
Ποτήρια πλαστικά κρασιού , συσκ.
50 τεμ.
Ποτήρια πλαστικά νερού
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
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44
45
46
47
48

Ποτήρια πλαστικά ρακής
(συσκευασία 50 τεμαχίων).
Σακούλες - τσάντες νάϋλον με
χερούλι μεγάλου μεγέθους.
Σακούλες απορριμάτων 80 εκ.*
110 εκ., χύμα μαύρες.
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίες
για κάδο, 60 εκ. * 80 εκ., χύμα.
Σακούλες απορριμμάτων μικρές
για καλαθάκια 45 εκ. * 45
εκ..(συσκευασία 100 τεμαχίων)

Τεμ.

200

Κιλό

40

Κιλό

50

Κιλό

60

Τεμ.

100

49

Σακούλες για παγάκια.

Τεμ.

40

50

Σακούλες διάφανες για μπάζα
(αποθήκευση πηλού), σε ρολό 10
τεμαχίων.

Τεμ.

50

51

Σακούλες τροφίμων μεγάλες.

Τεμ.

30

52

Σακούλες τροφίμων μεσαίες.

Τεμ.

40

53

Σακούλες χάρτινες κράφτ

Τεμ.

400

Τεμ.

10

Τεμ.

35

Τεμ.

10

Τεμ.

30

Τεμ.

40

Τεμ.

20

Τεμ.

45

Τεμ.

35

Τεμ.

40

Τεμ.

35

Τεμ.

80

Τεμ.

13

Τεμ.

60

Τεμ.

10

Τεμ.

70

Τεμ.

5

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων. (15
κιλά)
Σκούπας ανταλλακτικό μεσαίου
μεγέθους.
Στραγγιστήρι πιάτων με βάση
(μεγάλο μέγεθος).
Συρματάκια πιάτων τύπου ΝΑΝΑS.
(συσκευασία 1 τεμαχίου)
Σφουγγάρια κουζίνας.
(συσκευασία 6 τεμαχίων)
Σφουγγάρια μπάνιου. (συσκευασία
6 τεμαχίων)
Σφουγγαρίστρας ανταλλακτικό,
250 γραμμάρια, βιδωτό.
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων.
(συσκευασία 35 τεμαχίων)
Υγρά μωρομάντηλα.
Υγρό απολυμαντικό χεριών.
(δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό γενικού καθαρισμού. (δοχείο
4 λίτρων)
Υγρό για άλατα. (δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι.
(δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό καθαρισμού και
απολύμανσης ειδών υγιεινής ,
συσκ. 4 κιλών
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών.
(δοχείο 4 λίτρων)
Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου
πιάτων. (δοχείο 4 λίτρων)
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70
71
72
73
74

Υγρό μαλακτικό ρούχων , συσκ. 4 lt
Υγρό πλυντηρίου πιάτων, για
σκληρά νερά. (συσκευασία 5
κιλών)
Υγρό πλυντηρίου ρούχων. (δοχείο
3 λίτρων)
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 1 λίτρου
Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt

Τεμ.

10

Τεμ.

10

Τεμ.

10

Τεμ.

20

Τεμ.

15

75

Υγρό τζαμιών. (δοχείο 4 λίτρων)

Τεμ.

50

76

Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
1000 gr

Τεμ.

35

77

Υδροχλωρικό οξύ. (δοχείο 500 ml)

Τεμ.

50

78

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και
κοντάρι.

Τεμ.

10

79

Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.

Τεμ.

220

80

Χαρτί συσκευασίας

κιλό

16

81

Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.

Συσκ.

80

82

Χαρτοπετσέτες , συσκ. 600 τεμ

Συσκ.

100

83

Χαρτοπετσέτες, συσκ. 600 τεμ
28Χ28 ΦΑΓΗΤΟΥ

Συσκ.

100

84

Χειροπετσέτες (ΖΙΚ ΖΑΚ) 4.000 τεμ

Συσκ.

50

85

Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt

Τεμ.

100

86

Ψεκαστηράκια απλά

Τεμ.

15
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ……,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

ΣΥΣΚ

5

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1000 ML

ΤΕΜ

10

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 4 lt

ΤΕΜ

30

4

ΤΕΜ

5

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΜ

51

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

ΤΕΜ

35

7

ΠΑΚ

120

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ. ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.

ΤΕΜ

5

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

35

ΤΕΜ

5

12

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ
50 ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

5

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

20

14

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ. ΑΠΛΟ

ΤΕΜ

7

15

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

18

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30
ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ + ΠΡΕΣΣΑ
ΜΟΝΟΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ
ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

5

19

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt

ΤΕΜ

243

10
11

16
17

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
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20

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15 ΜΕΤΡΑ
1/2

ΤΕΜ

5

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

ΤΕΜ

50

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ
ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
40X40

ΠΑΚ

40

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

80

25

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3
ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΜ

30

26

ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

10

27

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50 λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 65Χ90
10 ΤΕΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 70Χ100
10 ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 80Χ110
10 ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΙΛΟ

25

ΤΕΜ

800

ΤΕΜ

450

ΤΕΜ

900

ΡΟΛ

600

32

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50 20ΤΕΜ
ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ
1000 ml

ΤΕΜ

5

33

ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707

ΤΕΜ

60

34

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (απορροφητικόσκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο 10
ΣΚΕΤΟ (ΠΙΝΑΚΑ)

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

45

ΤΕΜ

30

ΤΕΜ

55

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

10

40

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 250 ΓΡ.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400
ΓΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

8

41

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 200τεμ(1Χ1)

ΚΙΒ

10

42

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

ΤΕΜ

500

43

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

ΤΕΜ

420

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

ΤΕΜ

100

45

ΤΕΜ

40

46

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245 ΔΙΠΛΑ
ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

50

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ

780

48

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

51

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3 ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5 ΚΙΛΑ
ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

52

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 τεμαχίων

23
24

28
29
30
31

35
36
37
38
39

49
50

ΡΟΛΟ

5950

ΣΥΣΚ

300

ΤΕΜ

15

10
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54

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΛΕΥΚΗ
30x30 ΠΑΚ. 60 ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ
MONOΦΥΛΛΗ 4.000 τεμ

55

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450 ΛΕΥΚΗ

ΡΟΛ

50

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

ΤΕΜ

60

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4lt

ΤΕΜ

1100

53

ΠΑΚ

325

ΚΙΒ

75

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

11
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ………,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)
1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 500 ML

ΣΥΣΚ

25

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1000 ML

ΤΕΜ

25

3

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 4 lt

ΤΕΜ

30

4

ΤΕΜ

4

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 lt
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1LT ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΜ

12

6

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 750 ml

ΤΕΜ

25

7

ΠΑΚ

110

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜ.S-M-L
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 35 ΕΚ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜ.

ΤΕΜ

10

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 750 ΓΡ

ΤΕΜ

18

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

10

12

ΚΑΛΑΘΙ WC ΣΤΡΟΓΓ.ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ 50
ΛΙΤΡΑ ΑΙΩΡ.ΚΑΠΑΚΙ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
30 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

10

13

ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΤΕΜ

28

14

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛ. ΑΠΛΟ

ΤΕΜ

5

15

ΤΕΜ

35

ΤΕΜ

4

17

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΠΑΓΓ.ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30
ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΡΟΔΕΣ + ΠΡΕΣΣΑ ΜΟΝΟΣ 16
ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

10

18

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.+ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΙΚ.ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

10

10
11

16

12
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19

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt

ΤΕΜ

162

20

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧ.15 ΜΕΤΡΑ 1/2

ΤΕΜ

10

21

ΛΟΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 410ml

ΤΕΜ

35

22

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ

ΠΑΚ

75

23

ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 40X40

ΤΕΜ

25

24

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 3

ΤΕΜ

50

25

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΜ

25

26

ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

15

27

ΚΙΛΟ

25

ΤΕΜ

688

ΤΕΜ

330

30

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ WC Χυμα 50Χ50 λευκο
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 65Χ90 10 ΤΕΜ.
ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 70Χ100 10
ΤΕΜ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΕΠΤΗ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 80Χ110 10
ΤΕΜ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΤΕΜ

694

31

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘ. 48Χ50 20ΤΕΜ

ΡΟΛ

735

32

ΣΑΠΟΥΝ/ΚΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ 1000 ml

ΤΕΜ

10

33

ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΙΣΙΑ Νο 707

ΤΕΜ

55

34

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤ. Z/Z
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΠΛΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (απορροφητικό-σκληρό) 7 Χ 14)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. Νο 10 ΣΚΕΤΟ
(ΠΙΝΑΚΑ)

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

95

ΤΕΜ

30

ΤΕΜ

68

ΤΕΜ

55

39

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΟΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
250 ΓΡ.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΓΡ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ

ΤΕΜ

10

40

ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ

16

41

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 200τεμ(1Χ1)

ΚΙΒ

7

42

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙKOY ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 4 lt

ΤΕΜ

395

43

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 lt

ΤΕΜ

340

44

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr

ΤΕΜ

130

45

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ

35

46

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Χ528 ΓΡ-245 ΔΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ

ΤΕΜ

50

47

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ

300

48

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 3 ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ

50

49

ΤΕΜ

50

ΡΟΛΟ

5130

51

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΖΑΜΠΟ 4,5 ΚΙΛΑ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 190 ΓΡ. Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 12 Χ 500 gr ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

ΣΥΣΚ

32

52

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 τεμαχίων

ΤΕΜ

25

28
29

35
36
37
38

50

13
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54

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΛΕΥΚΗ 30x30 ΠΑΚ. 60
ΦΥΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ/Ζ ΛΕΥΚΗ MONOΦΥΛΛΗ 4.000
τεμ

55

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓ 12x450 ΛΕΥΚΗ

ΡΟΛ

35

56

ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠAXYP. 4lt

ΤΕΜ

42

57

ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4lt

ΤΕΜ

760

53

ΠΑΚ

220

ΚΙΒ

50

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

14
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
και των Νομικών του Προσώπων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της ε̟ιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθµός ………,
τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης
ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών Παντοπωλείου
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)
1
Χαρτί υγείας , συσκ. 40 τεμ.
Συσκ.
70
2
Χαρτί κουζίνας , συσκ. 1 κ.
Τεμ.
40
3
Χαρτομάντηλα κουτί
Τεμ.
30
4
Σακούλες απορριμμάτων διάστ.
45*45 , συσκ. 100 τεμ.
Κιλό
100
5
Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 60*80
Κιλό
200
6
Σακούλες απορριμμάτων χύμα
διάστ. 110*80
Κιλό
100
7
Υγρό πράσινο σαπούνι για το
πάτωμα , συσκ. 750 ml
Τεμ.
5
8
Υγρό σαπούνι χεριών , συσκ. 4 lt
Τεμ.
10
9
Υγρό σαπούνι χεριών –Αντισηπτικό
, συσκ. 4 lt
Τεμ.
5
10
Υγρό τζαμιών , συσκ. 4 lt
Τεμ.
2
11
Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι ,
συσκ. 4 lt
Τεμ.
2
12
Υγρό για τα άλατα , συσκ. 4 lt
Τεμ.
2
13
Υγρό ψεκασμού (σπρέι)
απολυμαντικό επιφανειών , συσκ.
440 gr
Τεμ.
10
14
Χλώριο παχύρευστο , συσκ. 4lt
Τεμ.
3
15
Παπί για τουαλέτες , συσκ. 1 lt
Τεμ.
20
16
Υδροχλωρικό οξύ , συσκ. 400 ml
Τεμ.
10
15
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17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Αποφρακτικό σωληνώσεων σε
σκόνη , συσκ. 100 γρ.
Κατσαριδοκτόνο , συσκ. 400 ml
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
επαγγελματικού κουβά , 400 γρ.
Γάντια μιας χρήσης , συσκ.100τεμ
Κάδος πλαστικός με παλλόμενο
καπάκι 40L, διαστάσεων
64Χ40Χ32CM
Καλαθάκια απορριμμάτων απλά
Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20
m
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
καρότσι & μηχανισμό
Κουβάς σφουγγαρίσματος με
στίφτη
Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , συσκ.
2 τεμ.
Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό
14 μ.
Πιγκάλ με κουβαδάκι

31

Ποτήρια πλαστικά νερού , συσκ.50
τεμ.
Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη
τρίχα
Σκούπας ανταλλακτικό

32

Σφουγγάρια κουζίνας , συσκ. 6 τεμ.

33

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική

34

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό απλό
Φαράσι

30

35

Τεμ.

15

Τεμ.

10

Τεμ.

3

Τεμ.

50

Τεμ.

3

Τεμ.

10

Τεμ.

5

Τεμ.

1

Τεμ.

3

Τεμ.

10

Τεμ.

4

Τεμ.

10

Τεμ.

20

Τεμ.

5

Τεμ.

5

Τεμ.

10

Τεμ.

5

Τεμ.

2

Τεμ.

3
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 18/07/2017
Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

16
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1)
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
1
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).............................
2
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
4
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
5
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση
6
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για
7
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
8
....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
9.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
10
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε
μπορεί
να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων
για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης .
10
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (2)
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
1
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).................................
2
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
4
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
5
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
6
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
7
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
8
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης )
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
9
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από
τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΛΕ

2831341056

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΠΟΥΡΑ»
ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

2831022759

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΝΤΟΣ 10 ΡΕΘΥΜΝΟ

2831051005

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831022809

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831061470

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2831074599

Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831031110

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 4

2831027800

Β΄ Κ.Α.Π.Η.

ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2831055243

Γ΄ Κ.Α.Π.Η.

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 24 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

2831026070

Ε΄ Κ.Α.Π.Η.

ΤΣΕΣΜΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831051339

ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831040528

ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

2831041189

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

2831057748

ΚΗΦΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

2831053232

ΚΔΑΠ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

2831051172

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 32 ΡΕΘΥΜΝΟ

2831052530

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8 ΡΕΘΥΜΝΟ

2831057353

ΚΕΔΗΡ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 50 ΡΕΘΥΜΝΟ

2831040150

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΠΔΔ "Κοινωνική
Μουσική Παιδεία"

Πολιτική

&

Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΜΑΣΤΑΜΠΑ

Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνης
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 2Ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2831052969
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 74
2831022836
Λ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 43
2831029088
ΨΙΛΑΚΗ 1

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΥΛΩΝ 1

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 19

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 6

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΜΜ. ΠΑΧΛΑ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 33

2831029296
2831028583
2831051154
2831028302
2831024378
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10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ &
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 7ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2831022519
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 9A
2831022132
ΓΕΡ. ΒΛΑΧΟΥ 2

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΒΑΡΝΑΛΗ 21

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ
5/ΘΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΡΜΕΝΟΙ
5/ΘΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΔΕΛΕ

ΑΔΕΛΕ

6/ΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ

ΠΡΙΝΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ

ΓΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΓΕΡΑΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΟΓΕΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΗ 6

5ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΧΡΥΣΗΣ ΕΓΓΕΛΙΔΑΚΗ 2

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 43

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ

ΜΙΣΙΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ

ΑΡΜΕΝΟΙ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

ΓΑΛΛΟΣ

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΕ

ΠΡΙΝΕΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ

ΜΑΡΟΥΛΑΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΛΕ- ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

2831022616
2831056242

ΚΟΥΡΗΤΩΝ 9
2831053818
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 14
2831026710
ΜIΣΙΡΙΑ
2831041098
2831075013
2831071264
2831071088
2831031671
2831021334
2831031206
2831031123
2831031455
2831061220
2831081279
2834093217
2831029132
2831028290
2831022467
2831027655
2831041209
2831075361
2831026435
2831031637
2831031424
2831057099
2831031774
2831072568
2831072269
2831071898
2831061838
2831081040

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΟΑΤΣΟΥ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗ

2831027115
2831022475
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΘΑ

1ο ΕΠΑΛ -ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ-1ο ΣΕΚ

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΜΙΣΙΡΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΣΙΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΝΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΕΚΦΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΣΙΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

2ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΦΑΚΑΚΙ

ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΦΑΚΑΚΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΕΡΑΝΙ

2831023422
2831023425
2831029048
2831022283
2831023560
2831035241
2831027230
2831027553
2831061491
2831081271
2831035068
2831022741
2831033277
2831024375
2831073938
2831073970
2831031320

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Κτίριο Δελφίνι

Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου

2831022408
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αρ. πρωτ: …………/…-…-2017
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών
Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»
ΕΥΡΩ: ……………….. €
(Το παρόν σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στα δεδομένα
του Νομικού Προσώπου του Δήμου).
Στο Ρέθυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα … / … / 2017 ημέρα ………… μεταξύ:
1. του Δήμου Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο (οδός Λ. Κουντουριώτη, αριθμός 80) GR433, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2831341041, fax: 283171169, ΑΦΜ: 997820861, email: Klapsinou@rethymno.gr και ιστοσελίδα
Δήμου http://www.rethymno.gr νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, χάριν
του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση και
2. της εταιρείας με την επωνυμία …………, με έδρα επί της οδού………….., τηλ.:……………., fax:……….,
ΑΦΜ:…..…….., ΔΟΥ………….,εφεξής αποκαλούμενος στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα από …….σύμφωνα με το από ………… Καταστατικό της,
συμφωνήθηκαν και έγινα αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συστατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης είναι :
Οι διατάξεις:
1. της παρούσας διακήρυξης
2. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και τις τροποποιήσεις
3. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
Σελίδα 1
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9. του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
10. του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
11. του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
12. του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
13. του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 ν.3414/2005’’
«τροποποίηση του ν.3310/2005»,
14. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
Η Εγκύκλιος 3 (ΑΠ/11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των
Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού».
17. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
18. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
20. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
21. της με αρ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
22. της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων
Γραφείων»,
23. της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ)
την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ»,
24. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
25. Την υπ’ αρ. 49/2017 (Α.Δ.Α. Ω17ΡΟΚΒΚ-Θ4Ν) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.
Ρεθύμνου περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του προϋπολογισμού της για το έτος 2017.
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26. Την υπ’ αρ. 408/2016 (Α.Δ.Α. 61ΞΜΟΛΑΒ-Τ7Ω) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του
προϋπολογισμού του για το έτος 2017 .
Την υπ’ αρ. 24/15-11-2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης
περί έγκρισης της προμήθειας για το έτος 2017 από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω του
Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).
Την υπ’ αρ. 23/15-11-2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ρεθύμνης περί έγκρισης της προμήθειας για το έτος 2017 από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ.
μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ).
Την υπ’ αρ. 28/21-02-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ρεθύμνης περί έγκρισης της προμήθειας σε βάρος του προϋπολογισμού του για το έτος 2017.
27. Το με αρ. Πρωτ. 17797/17-07-2017 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση της
προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ
17REQ001705702)
28. Την υπ’ αρ. 517/24-07-2017 (Α.Δ.Α. 94ΠΕΩ1Ψ-XΚΨ, ΑΔΑΜ: 17REQ001772697) απόφαση της Οικ.
Επιτροπής για Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Ανάληψη – Δέσμευση – Ψήφιση πίστωσης της προμήθειας
για το έτος 2017 .
29.Την υπ’ αρ. 379/9-08-2017 (Α.∆.Α. ΩΙΓΝΩ1Ψ-ΖΑΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ρεθύμνης περί έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού.
30. Την υπ’ αρ. 596/24-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΨΜΩ1Ψ-Τ3Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 22/2017 Μελέτης του Γραφείου Προμηθειών, καθορίστηκαν οι
όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της Προμήθειας με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
31. Της υπ’ αρ. XXX/XX-XX-2017 (ΑΔΑ: …………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αναφέρεται
στην έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο πρώτος συμβαλλόμενος (Δήμος Ρεθύμνης) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο …………… (Ανάδοχο), ο
οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2017στην τιμή των
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ με Φ.Π.Α 24% και με έκπτωση ως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα στην τιμή του αρχικού
προϋπολογισμού της/των ομάδας/ων ….. της Διακήρυξης.
Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Συνολικό ποσό
Προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό ποσό
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Έκπτωσης
προσφοράς

1
2
3
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ:

Η τιμή που θα προκύπτει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης βαρύνεται με Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
βαρύνουν τον προμηθευτή και η παρακράτηση %, βαρύνει τον προμηθευτή επίσης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμα CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές
Όλα τα είδη των ομάδων (είδη υγιεινής και καθαριότητας), είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και είδη
λοιπού εξοπλισμού θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 ( Σύστημα διασφάλισης ποιότητας)
Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) ειδικά θα
πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35/EEC κι ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(a)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές
Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005)
Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην 21478/25-08-2017
διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης
και έως την λήξη της, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου ή έκαστου Νομικού Προσώπου και
κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης του προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016
2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της εκάστοτε σύμβασης του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων θα είναι δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της και μπορεί να παραταθεί έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους μετά τη λήξη της με
τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της 22/2017 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών που
κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιμές της αρχικής σύμβασης και δε θα
αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή της.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από τον εκάστοτε Φορέα Προμήθειας (Δήμος ή Νομικά Πρόσωπα), από
επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. Β του
άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
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Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της
προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Τα σημεία παράδοσης των ειδών είναι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά όταν και όποτε αυτά ζητηθούν από το Δήμο ή τα Νομικά
Πρόσωπα που έχουν υπογράψει τη σύμβαση.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις
του Δήμου Ρεθύμνης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ρεθύμνης οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού,
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον
τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος Ρεθύμνης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας προμήθεια των υλικών που
συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή
Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη :
α) άριστης Ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά,
Αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα,
τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει,
ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα προμηθευόμενου είδους που προμήθευσε,
σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προμηθευόμενων ειδών και αποστολής στις
Υπηρεσίες των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου προμηθευόμενου είδους,
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής τους όλα τα εξουσιοδοτημένα, από την
Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα ή του Προμηθευτή.
Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Για τη γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του
τον/την κ. ………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων αυτής, υπ’ αρ. …………………., της Τράπεζας …………, ποσού ……….€, η οποία θα παραμείνει στο Δήμο
Ρεθύμνης ή το Νομικό Πρόσωπο μέχρι τη λήξη της και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. Αν η σύμβαση παραταθεί, θα παραταθεί αντίστοιχα και η ισχύς της εγγυητικής επιστολής.
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
10.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
μετά την τμηματική παράδοση αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• Η έκδοση νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο) υπέρ του Δήμου που να αναφέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε
Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α.Φ.Μ.
: 997820861
Δ.Ο.Υ.
: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80
• Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
• πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω των οικείων υπηρεσιών δημοσιονομικού
ελέγχου (ΥΔΕ) για όλες τις υπηρεσίες με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού.
10.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Δήμος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς
και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των
μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα
γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις
περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. Η μη
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή
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αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η
καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις
εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση
του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο «Ανάδοχος» δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών
καταβλητέων από το Δήμο Ρεθύμνης με βάση τους όρους της Σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
15.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
15.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 16: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση της Προμήθειας και την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή
ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία
παρατίθενται κατωτέρω:
α) Η Σύμβαση
β) Η αρ ................ απόφαση κατακύρωσης του Δήμου Ρεθύμνης
γ) Η Διακήρυξη
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις
προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’
ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 17: ΓΛΩΣΣΑ
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και
Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 18:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
β) Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του
ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της
πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών
της Διεύθυνσης Οικονομικού, του Δήμου Ρεθύμνης το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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