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ΠΡΟΣ :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 (Γ) ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) ʺΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του N.4605/2019 (Φ.Ε.Κ 52/01.04.2019 τεύχος Α΄) και ισχύει σήμερα

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως τροποποιήθηκε με 
το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α΄) ʺΜεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]ʺ όπως ισχύει σήμερα

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) ʺΚύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτωνʺ όπως ισχύει σήμερα

4. Την λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την οποία 
εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες των από 
3.9.2020, 26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID- 19, όπως αυτές επικαιρπποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές 
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

5. Την υπ’ αριθμ. 62/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
6. Τις υπ’ αρ.76/2021 (εισερχ. 3433/26-01-2021) και 87/2021 (εισερχ. 3669/27-01-2021) εισηγήσεις των 

Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, συνοδευόμενα από 
τις 02/2021 και 12/2021 σχετικές αποφάσεις τους

7. Το υπ’ αριθμ. 5590/05-02-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008102390) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα 
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην περίπτωση όπου στον προϋπολογισμό του φορέα δεν 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σε οικείο ΚΑΕ ή η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης, με την ίδια απόφαση ανάθεσης γίνεται δεσμευτική εισήγηση για αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο 
κατά την πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση αυτού. 

10.Την υπ’ αριθμ. 358/02-09-2019 (ΑΔΑ ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ανακοινώνει ότι προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του 
Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΝΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 34.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α. (6%) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά  ανά τμήμα, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29
Πόλη ΧΑΝΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 73135
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS GR24
Τηλέφωνο 2821341760 
Φαξ 2821341750
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο g-promitheies@chania.gr 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.chania.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανιών 
(Κ.Α. 15-6631.003)
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμων ειδών και συγκεκριμένα η προμήθεια 
αντισηπτικών και χλωρίνης, στο πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, για τις ανάγκες του 
Δήμου Χανίων και των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των σχολείων μέχρι 30/06/2021.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των των 32.500,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 6% 
1.950,00 ευρώ, δηλαδή συνολικού ποσού 34.450,00 ευρώ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33631600-8 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείτε σε δύο (2) τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τζελ) (συσκευασία των 4lt) 1500 τεμάχια, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 6%, ήτοι  28.620,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα πρέπει να έχει άδεια ΕΟΦ και περιεκτικότητα αλκοόλης ή 
μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 80% και άνω v/v, σύμφωνα με 
τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τζελ) (συσκευασία των 4lt), 
με άδεια ΕΟΦ και περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με 
άθροισμα 80% και άνω v/v

ΤΕΜΑΧΙΑ 1500

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 27.000,00€
Φ.Π.Α 6 % 1.620,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ Φ.Π.Α 28.620,00€

mailto:g-promitheies@chania.gr
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ΤΜΗΜΑ 2 : Χλωρίνη απολυμαντική, οικιακή για χώρους και επιφάνειες, απλή όχι παχύρευστη, με έγκριση 
από Ε.Ο.Φ, 5000 λίτρα σε συσκευασίες των 2lt  ή  των 4lt  ή  των 5lt, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 6%, ήτοι  5.830,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χλωρίνη απολυμαντική, 
οικιακή για χώρους και επιφάνειες, απλή όχι παχύρευστη, με 
έγκριση από Ε.Ο.Φ (σε συσκευασίες των 2lt ή των 4lt ή των 5lt) 

ΛΙΤΡΑ 5000

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.500,00€
Φ.Π.Α 6 % 330,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ Φ.Π.Α 5.830,00€

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Έκθεση-
Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά 
ή προσφορές, για τμήμα ή τμήματα της προμήθειας όπως προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Η 
πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα κάθε τμήματος συμμετοχής.

Οι αναφερόμενες ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο Δήμος Χανίων δεν είναι 
υποχρεωμένος να παραλάβει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες 
και από το αν τα σχολεία θα είναι σε δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν.4412/2016 (λόγω 
του κατεπείγοντος)

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά, την 
Παρασκευή 12/02/2021 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών, η οποία θα 
συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος. 
Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (οδός 
Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) σε σφραγισμένο φάκελο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην 
Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διαπραγμάτευσης. 
Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760 και στο email της υπηρεσίας: g-promitheies@chania.gr 

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 Πρόσκληση με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 
περιλαμβάνουν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
- Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς.

2.1.2 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα θα είναι στην 
ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.2 Κριτήρια Ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος και με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο κάθε τμήμα συμμετοχής.

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα χωριστά. 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στη προθεσμία του άρθρου 1.4 με κατάθεση τους στο 
πρωτόκολλο ή αποστολή τους ταχυδρομικώς (οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) με την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν 
λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από 
τη παρούσα πρόσκληση (12/02/2021 στις 09:00 π.μ.). 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73135
ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΝΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ -  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 / 02 / 2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

2.3.3 Σύνταξη Προσφοράς :
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν τους όρους της πρόσκλησης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και ολόκληρη την ποσότητα του κάθε τμήματος συμμετοχής.
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από 
επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3.4 Περιεχόμενο Προσφορών – Δικαιολογητικά :
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο Οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), χωριστά για κάθε τμήμα 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ. 
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Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για 
το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση 
από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του : 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης : Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει 
εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 

5. Για τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά, αντίγραφο γνωστοποίησης κυκλοφορίας τους/άδεια από ΕΟΦ 

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Εφόσον πρόκειται για
α) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
β)  ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ)  συνεταιρισμούς, η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς 
δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)».

7. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται α) η ακρίβεια των δικαιολογητικών και 
β) ότι έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα παραδοτέα είδη θα 
ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά.

Επισημαίνεται ότι 
 σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής 
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, γίνεται δεκτή σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον προσφέροντα ότι: 
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, 
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση και 
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει 
προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην 
κείμενη νομοθεσία.

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 του οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου 
υπογραφής τους

 Τα δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

 Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου είδους, τυχόν έξοδα μεταφοράς και 
όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α.
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 Η τιμή θα δίνεται ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).

  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε 
είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης, πλην του 
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο Χανίων.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά το 
πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 1.4 της παρούσας. 
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 οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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.

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, στον προσφέροντα που θα διαθέτει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, και εφόσον κριθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο κάθε τμήμα 
συμμετοχής.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
4.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
4.1.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθειας ειδών χωρίς 
καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, και να εφοδιάσει το Δήμο Χανίων με την 
παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων.

4.1.2. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών δύναται να γίνεται και τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή 
της σύμβασης και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια 
υπηρεσία και κατόπιν συνεννόησης προμηθευτή – παραλήπτη για την ημέρα και ώρα παράδοσης, με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

4.1.3. Ο Δήμος Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και ο προμηθευτής δε 
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

4.1.4 Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, 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 στην πρόσκληση ή επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου Χανίων
2. Αντιδήμαρχος κ. Βαρδάκης Αντώνης
3. Αντιδήμαρχος κ. Βλαζάκης Νικόλαος
4. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης
5. Σχολική Επιτροπή Δ/βάθμιας Εκπ/σης 
6. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Έντυπα 
Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πληρ. Συγγελάκη Μαρία
Δ/νση:  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135
Τηλ.: 28213 41760 εσωτ. 5 fax 2821 3 41750
www.chania.gr , email:  g-promitheies@chania.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 34.450,00€ με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6631.003
CPV: 33631600-8 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών (αντισηπτικά και χλωρίνη) στο 
πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των σχολικών 
επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Δήμου Χανίων.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.15447/2020 (ΑΔΑ 68ΦΦ465ΦΥΟ-51Λ) του 
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» καθώς και των 
εγγράφων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Χανίων όπου αναφέρονται οι ανάγκες των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Δήμου Χανίων, συντάχθηκε η 
παρούσα έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια 
αντισηπτικών και χλωρίνης.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ανάγκη για προμήθεια 4000 λίτρα αντισηπτικού 
διαλύματος και 5000 λίτρα απολυμαντικής χλωρίνης για χώρους και επιφάνειες, ενώ η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ανάγκη για προμήθεια 2000 λίτρα αντισηπτικού.

Η συνολική προμήθεια των αναλώσιμων ειδών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 32.500,00 ευρώ και 
επιπλέον Φ.Π.Α. 6% 1.950,00 ευρώ, δηλαδή συνολικού ποσού 34.450,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προμήθεια υποδιαιρείτε σε δυο (2) τμήματα και τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τις εξής 
τεχνικές προδιαγραφές : 
ΤΜΗΜΑ 1 : Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τζελ) (συσκευασία των 4lt) 1500 τεμάχια, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 6%, ήτοι  28.620,00€ με Φ.Π.Α:
Το αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα πρέπει να έχει άδεια ΕΟΦ και περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 80% και άνω v/v, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

ΤΜΗΜΑ 2 : Χλωρίνη απολυμαντική, οικιακή για χώρους και επιφάνειες, απλή όχι παχύρευστη, με έγκριση 
από Ε.Ο.Φ, 5000 λίτρα σε συσκευασίες των 2lt  ή των 4lt  ή  των 5lt, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.500,00€ 
πλέον Φ.Π.Α 6%, ήτοι  5.830,00€ με Φ.Π.Α

Αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες και ενδεικτικές τιμές των ειδών :

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ

Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τζελ) 
(συσκευασία των 4lt) με άδεια ΕΟΦ και 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 80% και άνω v/v

ΤΕΜΑΧΙΑ 1500 18,00€ 27.000,00€

Φ.Π.Α 6%  1.620,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28.620,00€

http://www.chania.gr/
mailto:g-promitheies@chania.gr
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ΤΜΗΜΑ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ

Χλωρίνη απολυμαντική, 
οικιακή για χώρους και επιφάνειες, απλή 
όχι παχύρευστη, με έγκριση από Ε.Ο.Φ 
(σε συσκευασίες των 2lt  ή  των 4lt ή  
των 5lt) 

ΛΙΤΡΑ 5000 1,10€ 5.500,00€

Φ.Π.Α 6%  330,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.830,00€

Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν πρόσφορα 
σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. 
Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα κάθε τμήματος.

Ειδικότερα:
 Για τα αντισηπτικά και απολυμαντικά θα πρέπει να προσκομίζεται από τους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό αντίγραφο της γνωστοποίησης κυκλοφορίας τους / άδεια από τον ΕΟΦ.

 Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.

 Η μεταφορά – παράδοση των ειδών θα γίνεται στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Χανίων, με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή.

 Τα είδη θα παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους. Αποκλείονται προϊόντα σε συσκευασίες με 
ρύπους, σχισμένες, φθαρμένες ή με παραμορφώσεις πλαστικής ή χάρτινης συσκευασίας. Στην 
παραλαβή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρτιότητα τους και η κατάσταση στην όποια παραδίδονται.

 Τα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα εντός εφτά (7) ημερών στην κεντρική αποθήκη του Δήμου, μετά 
την έγγραφη παραγγελία του Δήμου Χανίων και κατόπιν συνεννόησης προμηθευτή - παραλήπτη για την 
ημέρα και ώρα παράδοσης.

 Η ποσότητα που θα παραδίδεται κάθε φορά θα εξαρτάται από τις ανάγκες του Δήμου και από το αν τα 
σχολεία θα είναι σε δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση θα παραδίδεται εντός 7 
ημερών από την παραγγελία και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 05/02/2021

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ

Χανιά, 05/02/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ 1)

Της επιχείρησης …………………………………….………, ΑΦΜ…………………..……... έδρα ………………

οδός …………………………………………..…….………., αριθμός ………, τηλέφωνο ………………………..

email:…………………………………………….…………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
(σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
 (συμπληρώνεται από τον 

προμηθευτή)
π.χ. επωνυμία είδους

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(χωρίς Φ.ΠΑ.)

Αλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα (τζελ) 
(συσκευασία των 4lt) 
Το αλκοολούχο διάλυμα να 
έχει άδεια ΕΟΦ, 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή 
μίγματος αλκοολών 
(αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 
80% και άνω v/v

Τεμάχιο 1500

Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύνολο Φ.Π.Α. 6%

Συνολική προσφερόμενη τιμή (με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία)……./……/ 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα –υπογραφή)
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ 2)

Της επιχείρησης …………………………………….………, ΑΦΜ…………………..……... έδρα ………………

οδός …………………………………………..…….………., αριθμός ………, τηλέφωνο ………………………..

email:…………………………………………….…………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
(σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
 (συμπληρώνεται από τον 

προμηθευτή)
π.χ. επωνυμία είδους

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
(χωρίς Φ.ΠΑ.)

Χλωρίνη απολυμαντική, 
οικιακή για χώρους και 
επιφάνειες, απλή όχι 
παχύρευστη, με έγκριση 
από Ε.Ο.Φ 
(σε συσκευασίες των 2lt  
ή  των 4lt ή  των 5lt)

ΛΙΤΡΟ 5000

Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύνολο Φ.Π.Α. 6%

Συνολική προσφερόμενη τιμή (με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία)……./……/ 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα –υπογραφή)
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