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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, 
για το έτος 2021, προϋπολογισθείσας αξίας 19.912,37 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 

(κατά περίπτωση).  
(CPV: 39830000-9, 24455000-8), (Κωδ.NUTS:EL526) 

 
 

 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, 

για το έτος 2021, προϋπολογισθείσας αξίας 19.912,37 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 
(κατά περίπτωση)  

 

και έχοντας υπόψη: 
 

1)το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

2)το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3)το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4)το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5)το 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»,  

6)το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
7)το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση», 

8)το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9)το 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”, 

10)το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 
11)το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

12)το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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13)το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
14)το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15, 
15)το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

16)το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
17)το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

18)το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
19)το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 
20)την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
21)την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

22)των 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. 
 

 
Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: 

 

α) Τη με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
β) ) Την αρ.14/4/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 

προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 46/11/2-8-2021 
(ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ),  

γ) Το αρίθ. πρωτ. 525111(4210)/23-8-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009100370) αίτημα έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης, 

(Πρωτογενές αίτημα) για προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2021, εις βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021, 
δ) Τη με αρ. πρωτ. 533832(4257)/25-8-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΒΔΗ7ΛΛ-ΓΤ6 και 

ΑΔΑΜ:21REQ009116929 που καταχωρήθηκε με α/α 3094 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

ΠΚΜ. 
  

 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών 

καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2021, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Σερρών οικ. έτους 2021, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 
 

 
 

                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 1     

          ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 (CPV:39830000-9)    

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Ενδεικτική 
τιμή χωρίς 

ΦΠΑ  

Προϋπολ. 
Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Βαμβάκι 100 gr. Τεμάχια 200 0,80 160,00 

2 Οινόπνευμα φωτιστικό (μπλε) 
390 ml.  

Τεμάχια 300 0,90 270,00 

3 Γάντια χειρός μιας χρήσεως 
(βινυλίου)χωρίς πούδρα, 
διάσταση large.  

Συσκ. 100 
τμχ 

100 10,00 1000,00 





 3 

4  Ξεσκονιστήρι με χειρολαβή και 
πανάκι ηλεκτροστατικό στην 
άκρη  SWIFFER ή ισοδύναμο. 

Συσκ. 5 τμχ 40 1,50 60,00 

5 Πετσέτες βαμβακερές & 
ηλεκτροστατικές για ξεσκόνισμα 
40*40cm.  

Τεμάχια 50 1,70 85,00 

6 Σφουγγάρι πιάτων SCOTCH-
BRITE διαστάσεων 8*11 cm ή 
ισοδύναμο. 

Τεμάχια 200 0,80 160,00 

7 Wettex γενικής χρήσης SCOTCH-
BRITE ή VILEDA (μεγ. μέγεθος) ή 
ισοδύναμο. 

Τεμάχια 100 1,00 100,00 

8 Παρκετέζα (βαμβακερού 
νήματος).  

Τεμάχια 5 5,80 29,00 

9 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό. Τεμάχια 40 2,00 80,00 

10 Σετ Σφικτήρας 14cm+κοντάρι 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας. 

Τεμάχια 10 5,00 50,00 

11 Φαράσι πλαστικό με κοντάρι  Τεμάχια 50 1,50 75,00 

12 Κρεμοσάπουνο με γλυκερίνη  
PALMOLIVE, FLOS  (300 ml με 
αντλία) ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 500 1,50             
750,00      

13  Ανταλλακτικό φίλτρο νερού 
βρύσης INSTAPURE R7 ή 
ισοδύναμο.    

Τεμάχια 15 18,00 270,00 

14 Σκούπα (χωρίς κοντάρι) με 
χοντρό πάσο βιδωτή. 

Τεμάχια 50 1,20 60,00 

15 Σφουγγαρίστρα (χωρίς κοντάρι) 
οικιακής χρήσης με χοντρό πάσο 
βιδωτή. 

Τεμάχια 20 2,50 50,00 

16 Αρωματικό gel stick up για 
μικρούς χώρους, air wick ή 
ισοδύναμο. 

Συσκ.  2  
τμχ.  

10 4,50 45,00 

17 Κοντάρι σφουγγαρίστρας και 
σκούπας οικιακής χρήσης με 
χοντρό πάσο βιδωτό. 

Τεμάχια 20 0,40 8,00 

18 Σακούλες κήπου μεγάλες μαύρες 
(περίπου 7 ανά κιλό). 

Κιλά  100 1,20             
120,00      

19 Σακούλες απορ. με κορδόνι 
μεγάλες 52x75 SANITAS ή 
ισοδύναμο. 

Συσκ. 10 
τμχ. 

1.000 1,00 1000,00 

20 Σακούλες απορ. μικρές 55x45. Συσκ. 20 
τμχ. 

2.000 0,65 1300,00 

21  CIF cream  (500 gr) ή 
ισοδύναμο. 

Τεμάχια 200 1,25 250,00 

22 Υγρό πιάτων με γλυκερίνη 500ml 
ΑVA ή FLOS ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 300 1,50 450,00 

23 Υγρό πατώματος AZAX ή  BREF ή 
FLOS  1 lt ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 300 1,35             
405,00      
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24 Υγρό τζαμιών AZAX  ή FLOS 450 
ml ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 300 1,00 300,00 

25 Υγρό λεκάνης τουαλέτας AFROSO 
ή BREF 750 ml ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 100 1,30 130,00 

26 Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ) 450 gr 
οικιακής χρήσης. 

Τεμάχια 50 0,50 25,00 

27 Χλωρίνη (παχύρευστη) KLINEX ή 
FLOS 1250 ml  ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 300 1,60 480,00 

28 Υγρό καθαριστικό αλάτων Viakal 
500 ml ή ισοδύναμο. 

Τεμάχια 100 1,8 180,00 

29 Χαρτί υγείας SOFTEX ή KLEENEX 
ή DELICA (3 φυλλο, 19,4m, 
διαστάσεων 96*108mm ανά 
ρολό ) ή ισοδύναμο. 

Συσκ. 12 
τμχ. 

500 2,20 1100,00 

30 Χαρτί  κουζίνας επαγγελματική 
συσκευασία  
( 800gr, διαστάσεις 22Χ20 cm, 
ατομική συσκευασία) 

Τεμάχια 900 3,00          
2.700,00      

31 Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt. Τεμάχια 40 13,00 520,00 

32 Σκόνη ξεβουλώματος νιπτήρων 
με κρύο νερό 60gr, TUBOFLO ή 
ισοδύναμο. 

Σακουλάκια 50 0,90 45,00 

33 Καρότσι σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικό μονό, με βάση 
πλαστική και αποσπώμενο κάδο 
25 lt, Πρέσα, Χερούλι 
αλουμινίου, Μεταλλικό πλαίσιο 
μετακίνησης του καροτσιού με 
ροδάκια. 

Τεμάχια 2 98,60 197,20 

34 Χαρτί χεριών για αυτόματο 
μηχάνημα (1kg, διάμετρος 6,6 
cm, πλάτος 7,5 cm,  
μήκος~100m) 

Τεμάχια 100 4,50 450,00 

35 Κάδος τουαλέτας πλαστικός 7lt 
με καπάκι και ποδόπληκτρο  

Τεμάχια 40 6,00 240,00 

36 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
ρόδες και ενσωματωμένο στίφτη 
15 lt 

Τεμάχια 10 6,00 60,00 

     ΣΥΝΟΛΟ        13.204,20      
    ΦΠΑ 24% 3.169,01 
    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
16.373,21 
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                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 2     

      ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (CPV:24455000-8)    

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Ενδεικτική 
τιμή χωρίς 

ΦΠΑ  

Προϋπολ. 
Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Aνταλλακτικά απολυμαντικού 
υγρού τουαλέτας για οικολογική 
συσκ. διάρκειας ενός μήνα, για 
12 μήνες με συσκευές ροής του 
προμηθευτή. 

Τεμάχια 348 9,00          
3.132,00      

     ΣΥΝΟΛΟ           
3.132,00      

    ΦΠΑ 13% 407,16 
    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.539,16 

 
 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 19.912,37 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 13% & 24%), ή 16.336,20 € άνευ Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από 

τις πιστώσεις του Φ. 721 και στον ΚΑΕ 1231.α.01 του προϋπολογισμού 2021 της Π.Ε. Σερρών και για την οποία 
έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 533832(4257)/25-8-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΒΔΗ7ΛΛ-ΓΤ6 

και ΑΔΑΜ:21REQ009116929 που καταχωρήθηκε με α/α 3094 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

ΠΚΜ. 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:  

 
ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους : 
 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο) 
 Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές 

και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

 
β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 

καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
     

        γ)  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  

        ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
  

        δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του  
        Ν.4412/2016) 
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ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

στ) Δεν έχει επιβληθεί  σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 

 
                Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        

         περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι  

         εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 
 

        Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό μητρώο (Για τα νομικά 
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκομίζεται ποινικό μητρώο για τους διαχειριστές και σε 

περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.), β) πιστοποιητικό 

δικαστικής φερεγγυότητας (περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες), που εκδίδεται από αρμόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενημερότητα, δ) 

φορολογική ενημερότητα, ε) πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο και στ) νομιμοποιητικά 
στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων - θα 

προσκομιστούν μόνο από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των 

υλικών, πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 
 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν 

ισχύ την ημέρα της υποβολής τους και των περιπτώσεων ε) και στ) τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή τους.   
 

 

2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εμπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία 
ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, όπου και όπως αυτές 

αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2, θα καλύπτονται πλήρως και απολύτως. 
 

3) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος. 
 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των προσφορών τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 

 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές» και 

θα αξιολογηθεί και αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τα δικαιολογητικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται. Κάθε προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές. 
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Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για κάθε Πίνακα (1,2) ξεχωριστά ή και για 
τους δύο πίνακες και μόνο για το σύνολο του κάθε Πίνακα (1,2), εντός της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης. Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά για μέρος ενός Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστείλει 
την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισμένο φάκελο. 

 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 217 2ος όροφος, 

Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350360 μέχρι και τις 7-9-2021, ημέρα  Τρίτη, στις 2:00 μ.μ. 
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα 

απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών στις 
8-9-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ..      

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2021 και η παράδοση θα γίνει, για τον Πίνακα 1 

στις αποθήκες της ΠΕ Σερρών, στην οδό Κ.Καραμανλή 36-Διοικητήριο και για τα ανταλλακτικά του Πίνακα 2 
στους χώρους (WC) των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης 

Ν.Σερρών. 

 
 

 
 

                                                Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                                     Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.pkm.gov.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

                                                 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 

Δαπάνη 

χωρίς 
ΦΠΑ 

1 Βαμβάκι 100 gr. Τεμάχια 200   

2 
Οινόπνευμα φωτιστικό 
(μπλε) 390 ml.  Τεμάχια 300   

3 

Γάντια χειρός μιας 
χρήσεως (βινυλίου) 
χωρίς πούδρα, 
διάσταση large.  

Συσκ. 100 
τμχ 100   

4 

 Ξεσκονιστήρι με 
χειρολαβή και πανάκι 
ηλεκτροστατικό στην 
άκρη  SWIFFER ή 
ισοδύναμο. Συσκ. 5 τμχ 40   

5 

Πετσέτες βαμβακερές 
& ηλεκτροστατικές για 
ξεσκόνισμα 40*40cm.  Τεμάχια 50   

6 

Σφουγγάρι πιάτων 
SCOTCH-BRITE 
διαστάσεων 8*11 cm 
ή ισοδύναμο. Τεμάχια 200   

7 

Wettex γενικής 
χρήσης SCOTCH-
BRITE ή VILEDA (μεγ. 
μέγεθος) ή ισοδύναμο. Τεμάχια 100   

8 

Παρκετέζα 
(βαμβακερού 
νήματος).  Τεμάχια 5   

9 
Πιγκάλ πλαστικό 
κλειστό. Τεμάχια 40   

10 

Σετ Σφικτήρας 
14cm+κοντάρι 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας. Τεμάχια 10   

11 
Φαράσι πλαστικό με 
κοντάρι  Τεμάχια 50   

12 

Κρεμοσάπουνο με 
γλυκερίνη  
PALMOLIVE, FLOS  
(300 ml με αντλία) ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 500   

13 

 Ανταλλακτικό φίλτρο 
νερού βρύσης 
INSTAPURE R7 ή Τεμάχια 15   
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ισοδύναμο.    

14 

Σκούπα (χωρίς 
κοντάρι) με χοντρό 
πάσο βιδωτή. Τεμάχια 50   

15 

Σφουγγαρίστρα 
(χωρίς κοντάρι) 
οικιακής χρήσης με 
χοντρό πάσο βιδωτή. Τεμάχια 20   

16 

Αρωματικό gel stick 
up για μικρούς 
χώρους, air wick ή 
ισοδύναμο. 

Συσκ.  2  
τμχ.  10   

17 

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας και 
σκούπας οικιακής 
χρήσης με χοντρό 
πάσο βιδωτό. Τεμάχια 20   

18 

Σακούλες κήπου 
μεγάλες μαύρες 
(περίπου 7 ανά κιλό). Κιλά  100   

19 

Σακούλες απορ. με 
κορδόνι μεγάλες 
52x75 SANITAS ή 
ισοδύναμο. 

Συσκ. 10 
τμχ. 1.000   

20 
Σακούλες απορ. μικρές 
55x45. 

Συσκ. 20 
τμχ. 2.000   

21 
 CIF cream  (500 gr) ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 200   

22 

Υγρό πιάτων με 
γλυκερίνη 500ml ΑVA 
ή FLOS ή ισοδύναμο. Τεμάχια 300   

23 

Υγρό πατώματος AZAX 
ή  BREF ή FLOS  1 lt ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 300   

24 

Υγρό τζαμιών AZAX  ή 
FLOS 450 ml ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 300   

25 

Υγρό λεκάνης 
τουαλέτας AFROSO ή 
BREF 750 ml ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 100   

26 

Υδροχλωρικό οξύ 
(κεζάπ) 450 gr 
οικιακής χρήσης. Τεμάχια 50   

27 

Χλωρίνη 
(παχύρευστη) KLINEX 
ή FLOS 1250 ml  ή 
ισοδύναμο. Τεμάχια 300   

28 

Υγρό καθαριστικό 
αλάτων Viakal 500 ml 
ή ισοδύναμο. Τεμάχια 100   
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29 

Χαρτί υγείας SOFTEX ή 
KLEENEX ή DELICA (3 
φυλλο, 19,4m, 
διαστάσεων 
96*108mm ανά ρολό ) 
ή ισοδύναμο. 

Συσκ. 12 
τμχ. 500   

30 

Χαρτί  κουζίνας 
επαγγελματική 
συσκευασία  
( 800gr, διαστάσεις 
22Χ20 cm, ατομική 
συσκευασία) Τεμάχια 900   

31 
Αντισηπτικό χεριών 
gel 4 lt. Τεμάχια 40   

32 

Σκόνη ξεβουλώματος 
νιπτήρων με κρύο 
νερό 60gr, TUBOFLO ή 
ισοδύναμο. Σακουλάκια 50   

33 

Καρότσι 
σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικό μονό, 
με βάση πλαστική και 
αποσπώμενο κάδο 25 
lt, Πρέσα, Χερούλι 
αλουμινίου, Μεταλλικό 
πλαίσιο μετακίνησης 
του καροτσιού με 
ροδάκια. Τεμάχια 2   

34 

Χαρτί χεριών για 
αυτόματο μηχάνημα 
(1kg, διάμετρος 6,6 
cm, πλάτος 7,5 cm,  
μήκος~100m) Τεμάχια 100   

35 

Κάδος τουαλέτας 
πλαστικός 7lt με 
καπάκι και 
ποδόπληκτρο  Τεμάχια 40   

36 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος με 
ρόδες και 
ενσωματωμένο στίφτη 
15 lt Τεμάχια 10   

       ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ημερομηνία…………………… 

 

                                       Υπογραφή 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

  

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 2021 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 

Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Ανταλλακτικά 
απολυμαντικού 
υγρού τουαλέτας 
για οικολογική 
συσκ. διάρκειας 
ενός μήνα, για 12 
μήνες με 
συσκευές ροής 
του προμηθευτή. Τεμάχια 348   

     ΣΥΝΟΛΟ            

    ΦΠΑ  

    

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

Ημερομηνία…………………… 
 

                                       Υπογραφή 
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