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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Άρτα  4 Απριλίου 2019                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ.: οικ.1475 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                       
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

 
Ταχ. ∆/νση     : Πλ. Εθν. Αντίστασης                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 
Ταχ. Κώδικας  : 47132 
FAX                 : 2681072285 
Πληροφορίες  : Α. Κίτσιου 
Τηλέφωνο       : 2681361044 

     e-mail:  promitheies-peartas@peartas.gov.gr 
 
 

  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

προµήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2019 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας, των  ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης 
και του ΚΕΣΥ Νοµού Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ     (CPV: 39800000-0)». 

 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, ασχολούµενοι µε την εµπορία ειδών καθαριότητας, όπως 
προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας έγγραφη προσφορά για τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο συνηµµένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά 
των ενδιαφεροµένων.  

     Με την αριθµ.13/68/23-11-2018 (Α∆Α:6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Ηπείρου – 
Π.Ε. Άρτας έτους 2019, καθώς και τις µετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. 

     Με την αριθµ.9/502/01-03-2019 (Α∆Α: 6ΚΨ67Λ9-ΟΣΧ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 1231 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2019 και εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθµ. Α/Α 
1009/οικ.1076/14-03-2019 (Α∆Α:6ΞΚΨ7Λ9-ΩΜΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 979 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας.  

     Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής.  

     Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να 
την αποστείλουν ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier), στη ∆/νση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1ος 
όροφος) – Τ.Κ.:47132- Άρτα), µέχρι τις  12/04/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
π.µ. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δηµόσια, 
παρουσία των συµµετασχόντων ή νοµίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν. Προσφορές 
που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσµες. 

Τα περιεχόµενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία 
του αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για είδη καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας, των ∆/νσεων  Εκπ/σης  και του ΚΕΣΥ Νοµού Άρτας, είναι τα κάτωθι : 
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισµένος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», 
η οποία θα συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα της παρούσης, και 
(β) µια Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
i) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και 
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είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα, 
ii) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας,  και της δόλιας  
χρεοκοπίας,   
iii) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  
iv) είναι εγγεγραµµένοι σε οικείο Επιµελητήριο και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 
αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης, και 
v) τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χηµικά προϊόντα έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας 
(από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους). 

          Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ανά είδος και ανά 
µονάδα µέτρησης, καθώς και το σύνολο της προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τον προϋπολογισµό. ∆εκτές γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών. Οι µονάδες 
µέτρησης, που αναφέρονται στον πίνακα ειδών καθαριότητας, δεν είναι δεσµευτικές. Ο 
προµηθευτής σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας µπορεί να υποβάλλει προσφορά, 
υπολογίζοντας όµως την τιµή σύµφωνα µε την ζητούµενη µονάδα µέτρησης. Οι ζητούµενες 
ποσότητες δεν είναι δεσµευτικές και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων. 

         Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει την κατάθεση 
δειγµάτων από τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να πιστοποιήσει την καταλληλότητα τους. 
Στην περίπτωση αυτή τα δείγµατα πρέπει να κατατεθούν εντός δύο (2) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση. Η επιστροφή των δειγµάτων θα γίνει αµέσως µετά  την ανακοίνωση της απόφασης 
απευθείας ανάθεσης, µε δική τους ευθύνη, άλλως παραµένουν στην υπηρεσία. 

            Με την κατάθεση της προσφοράς  θα πρέπει να συνυποβληθούν τα 
δικαιολογητικά: φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και απόσπασµα 
ποινικού µητρώου. 

     Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2019. 

      Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας εντός τριών (03) εργασίµων ηµερών από την έγγραφη παραγγελία. 
Ο προµηθευτής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας 
εκτός εάν προσκοµίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εµπορίου περί έλλειψης του είδους στο 
ελεύθερο εµπόριο. 
 
         Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, κατά το χρόνο 
πληρωµής της συµβατικής αξίας. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας.  
 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26813-61044(αρµόδια υπάλληλος: 
Άρτεµις Κίτσιου). 

  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, θα 
κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Άρτας και θα παρέχεται,µε ελεύθερη πρόσβαση, µε τα σχετικά 
συνηµµένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr. 
 
Συνηµµένα :                                             Ε.A. 
1. Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
2. Πίνακας Ειδών Καθαριότητας                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
 
 
                
                    ΑΣΗΜΩ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: …../2019 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
Ε∆ΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132 - ΑΡΤΑ 

 
 

Για το σύνολο των προϊόντων του πίνακα προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω : 

 
Ποσό …………………………….  ( αριθµητικώς) 
Ποσό…………………………………………………………………………………(ολογράφως)    

 
 

Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης, η συνολική τιµή ανά είδος και το γενικό σύνολο 
προσφοράς, προκύπτουν από τον υπογεγραµµένο συν/νο ΠΙΝΑΚΑ . 

 
 
                                                     
                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./2019 
 
 

                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥ-
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr/τεµ 
Καθαρή κυταρίνη 100% λευκό 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 24 

130  
 

2 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 850 gr Καθαρή κυταρίνη 

100% λευκό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6 
   150  

 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(4ΛΙΤΡΑ) 130   

4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 (4 ΛΙΤΡΑ) 30   

5 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
( 4 ΛΙΤΡΑ) 

75  
 

6 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (52χ75) 

ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 10 
600  

 

7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (50χ50) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 

400  
 

8 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 2 

30  
 

9 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 500 ml 

80  
 

10 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

(άρωµα, βανίλια, λεβάντα κλπ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
(4ΛΙΤΡΑ) 50   

11 
ΓΑΝΤΙΑ LATEX 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 

40  
 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

13 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΒΙ∆ΩΤΗ  

300 gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15  

 

14 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 17   

15     ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ(50cm ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

16 ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

17 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

(για επαγγελµατική χρήση σφουγγαρίσµατος) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2  

 

18 
ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(µεγάλο) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

 

19 

ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 (µε καρότσι 25 λίτρων ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5  
 

20 ΦΑΡΑΣΙ (µε κοντάρι) ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

21 
ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ(ΡΟΛΟ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 14 
ΜΕΤΡΩΝ 

18  
 

22 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(80Χ110) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 10 

100  
 

23 ΠΙΓΚΑΛ WC ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

24 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

25 ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ  (450 ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

26 ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ (500 ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

27 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 300 
20  

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                         Φ.Π.Α.  24%  

                           ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 


