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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1995,16 €  

 ΚΑΕ: 02.10.6634 «Προµήθεια  

ειδών καθαριότητας  και  
ευπρεπισµού»  

 

 

 

 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Κ∆ΒΚ 2020» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1995,16 € ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 
06.03.2020 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες της 
Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Συγκεκριµένα πρόκειται για την προµήθεια 
διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού τα οποία είναι απαραίτητα για την καθαριότητα 
του κτηρίου της Κ∆ΒΚ. 
 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε:  
α) Τα άρθ.  118  και 221 του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016). 
β) Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του Προϋπολογισµού τρέχοντος έτους της Κοβενταρείου 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στον Κ.Α.Ε. 02.10.6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού»   
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση 

συνολικής τιµής, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου 4412/2016, για το σύνολο των 
ειδών. 
Η παρεχόµενη προµήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισµού», 31440000-2 «Μπαταρίες», 24322500-
2 «Οινόπνευµα», 18424300-0 «Γάντια µιας χρήσης». 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόµου 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016). 
 Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα και σεσηµασµένα µε ετικέτες 
όπου θα αναφέρεται ενδεικτικά η εµπορική ονοµασία τους, ο κατασκευαστής τους και γενικά, 
όσα, τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία, καθορίζουν για τα συγκεκριµένα είδη. Τυχόν 
απόκλιση κάποιου προσφερόµενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
1. Προτείνεται οι ενδιαφερόµενοι να επισκεφθούν το χώρο για να έχουν εικόνα των υφιστάµενων 
συσκευών υγιεινής προκειµένου να ανταποκρίνονται στα προϊόντα τους. 
2. Η έκπτωση επί των τιµών θα µετακυλισθεί σε προµήθεια έως του ποσού του 
προϋπολογισµού (1995,16 €). 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1.  Χαρτί χεριών 

Ρολό το οποίο 
προσαρµόζεται σε συσκευή 

αυτόµατης κατανάλωσης 
(tork) ≥ 700 gr 

60 τµχ 3,00 € 180,00 € 

2.  
Απολυµαντικό 

τουαλέτας 

Απολυµαντικό τουαλέτας, 
υγρό, για συσκευή 

απολύµανσης 
15 τµχ 6,00 € 90,00 € 
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3. Αρωµατικό 
τουαλέτας 

Αρωµατικό τουαλέτας, 
υγρό, για συσκευή 

απολύµανσης 
15 τµχ 6,00 € 90,00 € 

4. Αντισηπτικό χεριών 

Αντισηπτικό – 
απολυµαντικό τζελ 

χεριών(≥70 βαθµών) 4 
λίτρα 

12 τµχ 50,00 € 600,00 € 

5. Απολυµαντικό 
επιφανειών 

Για γραφεία, χερούλια κλπ 
σε µορφή σπρέι (χωρίς να 
χρειάζεται ξέβγαλµα-τύπου 

detol) ≤ 1 λίτρου 

20 τµχ 5,00 € 100,00 € 

6. Σακούλες 
σκουπιδιών 

Σακούλες απορριµµάτων 
72χ95 µε κορδόνι, 10 τεµ. 

50 τµχ 1,49 € 74,00 €  

7. 
Γάντια µιας χρήσης 

Γάντια µιας χρήσης 
συσκευασία ≥100 τεµαχίων 

 

70 τµχ 4,00 € 280,00 € 

8. Οινόπνευµα Οινόπνευµα ≤ 500ml 10 τµχ 2 € 20,00 € 

9. Μπαταρίες 
συσκευών υγιεινής 

Μπαταρίες αλκαλικές 1,5 v 
type c (συσκευασία των 2) 

50 τµχ 1,5 € 75,00 € 

10. Μπαταρίες 
συσκευών υγιεινής 

Μπαταρίες αλκαλικές 1,5 v 
type d (συσκευασία των 2) 

50 τµχ 2 € 100,00 € 

Καθαρή Αξία 1609,00 € 

ΦΠΑ   386,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1995,16 € 

 



 
 

 
ATT00037.doc Κ∆ΒΚ Σελ. 6/7 

 

Παράδοση: 

Η παράδοση θα γίνει συνολικά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο κτίριο της Κ∆ΒΚ, µετά από 
συνεννόηση µε τη γραµµατεία της υπηρεσίας, µέσα σε 30 µέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης, πλην των αντισηπτικών-απολυµαντικών που η προµήθεια µπορεί να παραταθεί έως 
το τριπλάσιο λόγω της πιθανής έλλειψης που προκύπτει από την πανδηµία του κορονοϊού. 
Θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση για τα είδη και τις ποσότητες που θα παραδοθούν από 
τον ανάδοχο τουλάχιστον πέντε (5) µέρες νωρίτερα. 
Για τυχόν καθυστερήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγκαίρως την υπηρεσία. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΩΣ 2.000.00 ΜΕ  Φ.Π.Α. 24% 
Η Προµήθεια θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Κ∆ΒΚ του οικονοµικού έτους 2020 και η 
σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον Κ.Α.Ε.  02.10.6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού». 
 
 

Ο Συντάξας    Η ∆/ντρια  

  

   Ιωάννης Παπαδόπουλος       Ιωάννα Στεργιοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς 
 
Προς: Κοβεντάρειο �ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
Έργο: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Κ�ΒΚ 2020 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ�ΟΥΣ 
Μον. 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
τιµή χωρίς 
ΦΠΑ 

1 Χαρτί χεριών Τεµάχιο 60 τµχ   

2 Απολυµαντικό τουαλέτας Τεµάχιο 15 τµχ   

3 Αρωµατικό τουαλέτας Τεµάχιο 15 τµχ   

4 Αντισηπτικό χεριών Τεµάχιο 12 τµχ   

5 Απολυµαντικό επιφανειών Τεµάχιο 20 τµχ   

6 Σακούλες σκουπιδιών Τεµάχιο 50 τµχ   

7 Γάντια µιας χρήσης Συσκευασία 70 τµχ   

8 Οινόπνευµα Τεµάχιο 10 τµχ   

9 Μπαταρίες αλκαλικές 1,5 v type 
c (συσκευασία των 2) 

Τεµάχιο 50 τµχ. 
  

10 Μπαταρίες αλκαλικές 1,5 v type 
d (συσκευασία των 2) 

Τεµάχιο 50 τµχ 
  

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 Κοζάνη, 

[ηµεροµηνία]   
  

[Υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου] 

  
  
  
  

[σφραγίδα] 

  
  
  

 

 

 

 

 


