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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Άρτα   12 Μαΐου 2020                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           Αριθ. Πρωτ.: οικ.1673  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

 
Ταχ. Δ/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 2020, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, των  Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του 
ΚΕΣΥ Νομού Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.000,00€ 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 τους.  

     Με την αριθμ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 
– Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Ηπείρου» καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. 

          Με το αριθμ. οικ.1463/23-04-2020 τεκμηριωμένο εγκεκριμένο αίτημα του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης και εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθ. 
Α/Α:1157/οικ.1521/28-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΚ627Λ9-ΨΒΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1171 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας σε βάρος του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1231 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2020, συνολικού ποσού  εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) με Φ.Π.Α.  
      Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.  
      Την προσφορά  σας δύναται να την καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να την αποστείλετε 
ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier),  στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας [Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1ος όροφος) – 
Τ.Κ.:47132- Άρτα], μέχρι τις  21/05/2020 ημέρα Πέμπτη 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 Δ/νσεων  Εκπ/σης  και του ΚΕΣΥ Νομού Άρτας, για το έτος 
2020 », είναι τα κάτωθι : 

(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», και 
(β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι: 

1) μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
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    i) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ii) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας  
έλαβα γνώση και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, και 

iii) τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χημικά προϊόντα έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας 
(από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους), 

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, 

3) Νομιμοποιητικά έγγραφα: Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης  ως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για τα φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος, από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του . 

4) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ, και 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας & επικουρικής) σε ισχύ για συμμετοχή σε 
δημοπρασίες, σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

      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. Δεκτές 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. 

          Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2020. 
      Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας εντός τριών (3) 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: 2681361044(αρμόδια υπάλληλος: 
Άρτεμις Κίτσιου). 
  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα 
παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: …../2020 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
ΕΔΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
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 . 
 
Η προσφορά μου ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημέρας αποσφράγισης 
των προσφορών. 

 
 
 
                                                     
                                                                 ΑΡΤΑ …/.../2020 
 
 

                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥ-
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 24 200  

 

2 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 850 gr Καθαρή κυταρίνη 

100% λευκό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6 
   250  

 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΤΩΝ 
4 ΛΙΤΡΩΝ) 200   

4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 (ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ) 30   

5 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ) 

75  
 

6 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (52χ75) 

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
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 (ΤΩΝ 

4 ΛΙΤΡΩΝ) 50   

11 
ΓΑΝΤΙΑ LATEX 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 50  

 

12 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 100 40   

13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

14 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 

ΒΙΔΩΤΗ  300 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

15 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 17   

16 ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

17 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

(για επαγγελματική χρήση σφουγγαρίσματος) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2  

 

18 
ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(μεγάλο) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 7  

 

19 

ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 (με καρότσι 25 λίτρων ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6  
 

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 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 
(συμβατή με Miele Complete C3 Series 120 

Powrline Model:SGDF3 Type:HS15) 

ΠΑΚΕΤΟ (των 
5 τεμαχίων) 

5  
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                         Φ.Π.Α.  24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

     
                                  ΑΡΤΑ ……/……./2020                              

                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 


