
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών καθαριότητας και  

    ευπρεπισμού 

 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στo πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 

είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, στην ποσότητα και με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΛΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1.  

Γάντια Πλαστικά medium από 100% 

φυσικό λατέξ και με ειδική βαμβακερή 

επένδυση 

30 Ζεύγη   

2.  

Γάντια Πλαστικά μίας χρήσης latex 

από 100% φυσικό λάστιχο μη 

αποστειρωμένα σε λευκό χρώμα (100 

τεμάχια ανά συσκευασία) 

30 

συσκευασίες 
  

3.  
Σακούλα Πλαστική Μεγάλη (75 

X105εκ.16τεμ./κιλο) 
50 Κιλά   

4.  
Σακούλα Πλαστική Μικρή (46 X 56) 

20 τεμ./ρολο 
1.000 Ρολά   

5.  

Ξεσκονόπανο φανέλα από βαμβακερό 

ύφασμα για στεγνό καθάρισμα χωρίς 

λάδι σε μέτρα (χρώμα κίτρινο) 

20 Μέτρα   

6.  Σφουγγαράκι με συρμάτινη πλευρά 10 Τεμάχια   

7.  
Σφουγγαρίστρα νημάτινη 

επαγγελματική 400gr (πράσινο χρώμα) 
10 Τεμάχια   

8.  Σκούπα ίσια με ύψος τρίχας 7εκ. 10 Τεμάχια   

 

  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα:  Προμηθειών 

  

 

Ταχ. Δ/νση: 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 

Κατερίνα Αποστολοπούλου 

213 1306 339 

213 1306 480 

kapostolopoulou@ekdd.gr  

Αθήνα, 07/03/2016 
Α.Π.:  1394  

mailto:kapostolopoulou@ekdd.gr
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Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΛΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

9.  

Καθαριστήρας μεταλλικός δαπέδου, 

με ενισχυμένο αφρώδες καουτσούκ 

ανθεκτικό για σκληρές εργασίες, 

ιδανικός για την απομάκρυνση νερών 

από λεία δάπεδα και επιφάνειες (60εκ) 

40 τεμάχια   

10.  
Κοντάρι Αλουμινίου 1,35m (για τους 

παραπάνω καθαριστήρες) 
5 τεμάχια   

11.  Ορθοστατικά φαράσια 2 Τεμάχια   

12.  
Πλαστικός κουβάς με μεταλλικό 

χερούλι 10 lt 
5 Τεμάχια   

13.  Σαπούνι Πράσινο 125 γρ.(100Τεμ.) 1 Κουτί   

14.  Κρεμοσάπουνο συσκευασίας 4 λίτρων 50 Τεμάχια   

15.  
Αντισηπτικό gel χεριών με αλκοόλη 

και έγκριση Ε.Ο.Φ  5 λίτρων 
10 Τεμάχια   

16.  
Ανταλλακτικά συσκευής αρωματισμού 

τουαλέτας 270ml (mix fruit) 
24 Τεμάχια   

17.  
Υγρό καθαρισμού πατώματος 4 

λίτρων με πράσινο σαπούνι 
70 Τεμάχια   

18.  
Καθαριστικό υγρό χαλιών 500ml για 

βαθύ καθαρισμό σε επίμονους λεκέδες 
10 Τεμάχια   

19.  
Καθαριστικό αρωματικό υγρό 

γυάλινων επιφανειών 750ml με αντλία 
20 Τεμάχια   

20.  Καθαριστικό υγρό για μάρμαρα 1lt 10 Τεμάχια   

21.  
Καθαριστικό κουζίνας – μπάνιου 

σπρέι 750ml 
50 Τεμάχια   

22.  

Καθαριστικό με χλώριο για λεύκανση 

& απολύμανση σε παχύρευστη μορφή 

πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα 

ποιότητας, ασφάλειας περιβάλλοντος 

και ασφάλειας στην εργασία, ISO 

9001,14000 και 18000 (2 λίτρων) 

80 Τεμάχια   

23.  

Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού 

πλαστικών – μεταλλικών επιφανειών 

(συσκευασία 100 τεμαχίων) 

10 

συσκευασίες 
  

24.  

Χαρτί Υγείας σε Ρολό γκοφρέ, 

δίφυλλο με διάτρηση και διαλυτό στο 

νερό 200γρ. 66 μέτρα 

2.600 Ρολά   

25.  

Χαρτί υγείας δίφυλλο 700 γρ. όπου το 

φύλλο να βγαίνει από το κέντρο του 

ρολού σε σταθερή διάσταση 

2.000 Ρολά   

26.  
Χειροπετσέτες Ρολό διάτρητες 

δίφυλλες ενισχυμένες 700 γρ. 
6.000 Ρολά   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΛΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

27.  
Χαρτοθήκη διάφανη με κλειδαριά 

22Χ31Χ20εκ. για χαρτί ρολό 1200γρ. 
5 τεμάχια   

28.  

Χαρτοθήκη wc λευκή χαρτιού υγείας 

700 γρ. όπου το χαρτί να βγαίνει από 

το κέντρο της συσκευής ένα φύλλο τη 

φορά και να είναι εσωτερικού 

ξετυλίγματος. Να διαθέτει και 

κλειδαριά. Διαστάσεις 27Χ17Χ27εκ. 

7 Τεμάχια   

29.  
Σαπουνοθήκη τοίχου πλαστική 2lt με 

μπουτόν 225 Χ 112 Χ 90 
10 Τεμάχια   

30.  
Συσκευή τοίχου διάφανη για 

αντισηπτικό χεριών 
15 Τεμάχια   

31.  

Κάδος μεταλλικός μαύρος, 

ανοξείδωτος με παλλόμενο καπάκι 

40Χ30Χ95εκ.  

4 Τεμάχια   

32.  
Κάδος για τουαλέτες με καλαθάκι 

εσωτερικό 21 lt 
10 τεμάχια   

33.  

Σταχτοδοχείο τοίχου που στερεώνεται 

με βίδες, από ανοξείδωτο ατσάλι, 

διαστάσεις 30Χ46cm 

2 τεμάχια   

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

 

 

*Για όλα τα είδη θα προσκομιστούν δείγματα  

 

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του προμηθευτή με ευθύνη, μέσα και έξοδα του προμηθευτή, στα γραφεία του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και σε σημείο που θα του υποδεικνύεται. 

 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν 

θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά 

υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 



4 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια υλικού. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή και την έκδοση του 

σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007. 

 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 

ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής.  

 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική 

σας προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 στο 

Πρωτόκολλο (1
ος

 όροφος, γραφείο 107). 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 

Αν. Καθηγήτρια 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail) 

1. Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού 


