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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

          Ιωάννινα,  22/10/2019 

 

       Αριθ. Πρωτ. :14036 

 

  
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
  
 Ανάρτηση στο διαδίκτυο 

www.gni-hatzikosta.gr  
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79/19 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV 33770000-8) 
 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 

ΣΧΕΤ.: 1. Την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 118 

 2. Το αριθμ. 13907/18.10.2019 αίτημα του τμήματος : αποθήκης εντύπων – γραφικής ύλης – ειδών καθαριότητας 

 3. Την αριθμ. 13908/18.10.2019, απόφαση του Διοικητή  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΣΘΖ46906Ω-54Λ,ΑΔΑΜ:19REQ005727159).  

 4. Την αριθμ.1318/18.10.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΡΤΔ46906Ω-ΜΣΨ, ΑΔΑΜ:19REQ005730722) 

 
 
                                                                                                ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες) (CPV 33770000-8) προϋπολογισμού 13.576,54 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ, μέχρι την Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 10.00πμ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.788,27 € συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος  και η συνολική αξία 

αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για ένα 

επιπλέον έτος), στο ποσό των 13.576,54€ συμπ. ΦΠΑ ευρώ για δύο (2) έτη. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει 

ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (ΑΔΑ : 

6ΡΤΔ46906Ω-ΜΣΨ) 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(α)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.  

(β) Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή δήλωσή της (απόφαση) 

που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας  για ένα (1) επιπλέον έτος, με έναρξη την 

επομένη της ημερομηνίας λήξεως της αρχικής σύμβασης και λήξη ένα (1) έτος  μετά (παράταση), με τους ίδιους όρους 

της αρχικής σύμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ         :   OIKONOMIKO 

ΓΡΑΦΕΙΟ       :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Πληροφ.       :   Γ.Τζίμα - Σ. Γκορίτσα 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλέφωνο : 2651080624,625 

Fax : 2651029470 

Email : g.tzima@gni-hatzikosta.gr 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:g.tzima@gni-hatzikosta.gr
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 10.00 

π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο 

γραφείο προμηθειών, μέχρι και την Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 10.00πμ. Η αποστολή των προσφορών θα γίνει 

ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ 45001, Ιωάννινα και ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

 

 
 
 

 

 

 

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν: 

3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

α.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, 

ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, με 

χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

β. Την υπεύθυνη Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας με χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους. 

 

3.2 Φάκελος τεχνικής  και οικονομικής προσφοράς 

α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει: 

- τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1. με αναλυτική περιγραφή  των προσφερόμενων ειδών καθώς και των συσκευασιών, χωρίς 

την αναγραφή τιμών. 

- Τυχόν Prospectus και τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικό CE προσφερομένων ειδών. 

β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει: 

-συμπληρωμένα όλα τα  στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, καθώς επίσης και 

απαραιτήτως ο κωδικός του προϊόντος,  ο κωδικός ΕΜΠΑ και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, εάν 

υπάρχει.  

-Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (120) ημέρες από την επομένη της αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Η προσφορά να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα εις διπλούν. 

 

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας.  Αντιπροσφορές 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ.   79/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την προμήθεια ειδών καθαριότητας(χαρτί κουζίνας και χαρτοπετσέτες) 

        Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 10.00πμ 
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4.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται την οριζόμενη από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα από την αρμόδια 

επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται εντός της ορισθείσας από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνίας και 

πρωτοκολλούνται. Προσφορές που προσκομίζονται στην υπηρεσία πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας και ώρας 

δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε 

διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το 

οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίψει είδη στα οποία τυχόν παρατηρηθεί αστοχία. Επίσης, η επιτροπή 

δικαιούται να απορρίψει είδη στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία είτε έπειτα από την εξέταση του δείγματος είτε από 

προηγούμενη χρήση. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες. 

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.   

 

5.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα 1.  

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγισή τους. 

 

6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά κ΄ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Κράτηση 0,07% 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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 

του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 

Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των  

υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

 



[4] 

 

                                                                                

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

– Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον 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 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 ). 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 

μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤHTA 
ΔΙΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΔΙΕΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΔΙΕΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΛΕΥΚΟ ή ΚΙΤΡΙΝΟ. 

Βάρους 480 gr. ± 5%,    
Μήκους 50 m ± 5%, 

Διαστ. 20 Χ 25 εκ. το 
φύλλο. Από 

λευκασμένο χημικό 
και μηχανικό πολτό 

σε ρολά με διπλά 
φύλλα.(ΚΩΔ.ΝΟΣ.: 

22002001) 6.279 12.558 0,628 3.943,21 4.889,58 7.886,42 9.779,17 

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ. Από 
λευκασμένο χημικό 

πολτό 100% 
διαστάσεων 30 Χ30 

cm σε πακέτα των 100 
φύλλων (ΚΩΔ.ΝΟΣ. 

22001031) 4.400 8.800 0,348 1.531,20 1.898,69 3.062,40 3.797,38 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.474,41 € 

   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ME ΦΠΑ 24% 6.788,27 € 

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10.948,82 € 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13.576,54 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤHTA 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 
ή ΚΙΤΡΙΝΟ. Βάρους 480 
gr. ± 5%,    Μήκους 50 
m ± 5%, Διαστ. 20 Χ 25 

εκ. το φύλλο. Από 
λευκασμένο χημικό και 

μηχανικό πολτό σε 
ρολά με διπλά 

φύλλα.(ΚΩΔ.ΝΟΣ.: 
22002001) 6.279 

   

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ. Από 
λευκασμένο χημικό 

πολτό 100% 
διαστάσεων 30 Χ30 cm 

σε πακέτα των 100 
φύλλων (ΚΩΔ.ΝΟΣ. 

22001031) 4.400 
   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ME ΦΠΑ 24%  
 

 

 Η προσφορά να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγματα εις διπλούν. 

                                                                                               

 

 

              ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 


