ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200, ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΤΗΛ:2132074-810

ΚΔΡΑΣΗΝΗ 28/9/2017
ΠΡΟ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος Κοινυνικού
Μαγειπείος ηος Γήμος.
Κ.Α. 15.6699.0026

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Τερληθή έθζεζε
Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ
Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο.

Α.Μ : 116.0/2017

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200, ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΣΖΛ:2132074-810

Προμήθεια αναλωζίμων ζσζκεσαζιών και σλικών για ηην λειηοσργία ηοσ
Κοινωνικού Μαγειρείοσ ηοσ Δήμοσ.
Κ.Α. 15.6699.0026
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ζπζθεπαζηψλ θαη
πιηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ καγεηξείνπ ηνπ Δήκνπ Κεξαηζηλίνπ Δξαπεηζψλαο.
Η πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαζθεπή θαη παξάδνζε
γεπκάησλ ζε ηνπιάρηζηνλ 180 σθεινχκελνπο εκεξεζίσο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Δήκνπ ΚεξαηζηλίνπΔξαπεηζψλαο γηα ηηο αδχλακεο νκάδεο πιεζπζκνχ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ 24.791,07 € επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6699.0026
«Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.»

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Θεωρήθηκε

Τ μ ή μ α τ ο ς μελετών

Ο Προϊστάμενος Διεφθυνσης

Γκαμίλης Νικόλαος

Δημήτριος Αγγελάκης

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200, ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΣΖΛ:2132074-810

Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.
Κ.Α. 15.6699.0026
CPV: 39221000-7
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Η Παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή, αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ
ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε γεπκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ
καγεηξείνπ ζηνλ Δήκν Κεξαηζηλίνπ- Δξαπεηζψλαο.
Τα πξνκεζεπφκελα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο
πνηφηεηαο, λα ηεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη πην θάησ.
Αναλςηικόηεπα η ζύνθεζη ηυν πλαζηικών ζκαθιδίυν θεπμοζςγκόλληζηρ θα
ππέπει να είναι από πολςπποπςλένιο καηάλληλο για ηπόθιμα, ζχκθσλα κε
επίζεκνπο θνξείο (φπσο, ν FDA, EFSA, αιιά θαη ην Ειιεληθφ Γεληθφ Φεκείν ηνπ
Κξάηνπο)
Ύζηεξα απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη
ηηκέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ 24.791,07 € επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6699.0026
«Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.»
1. Πλαζηικά ζκαθίδια ηροθίμφν, θερμοζσγκόλληζης (tray sealing)
πολσπροπσλενίοσ (PP) τρώμαηος μαύροσ. Διαζηάζεις 188x143x60
(μήκος,πλάηος,ύυος)
2. Πλαζηικά ζκαθίδια ηροθίμφν, θερμοζσγκόλληζης (tray sealing)
πολσπροπσλενίοσ (PP) τρώμαηος μαύροσ. Διαζηάζεις 188x143x30
(μήκος,πλάηος,ύυος)
3. Φίλμ θερμοζσγκόλληζης ζκαθιδίφν PP , 43cm πλάηος.
4. Φίλμ θερμοζσγκόλληζης ζκαθιδίφν PP, 24cm πλάηος.
Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Θεωρήθηκε

Τ μ ή μ α τ ο ς μελετών

Ο Προϊστάμενος Διεφθυνσης

Γκαμίλης Νικόλαος

Δημήτριος Αγγελάκης

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200, ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΣΖΛ:2132074-810

Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.
Κ.Α. 15.6699.0026
Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός
Α/Α
1

2

3

4

ΔΗΓΟ
Πλαζηικά ζκαθίδια
ηποθίμυν,
θεπμοζςγκόλληζηρ (tray
sealing) πολςπποπςλενίος
(PP) σπώμαηορ μαύπος.
Γιαζηάζειρ 188x143x60
(μήκορ,πλάηορ,ύτορ)
Πλαζηικά ζκαθίδια
ηποθίμυν,
θεπμοζςγκόλληζηρ (tray
sealing) πολςπποπςλενίος
(PP) σπώμαηορ μαύπος.
Γιαζηάζειρ 188x143x30
(μήκορ,πλάηορ,ύτορ)
Φίλμ θεπμοζςγκόλληζηρ
ζκαθιδίυν PP , 43cm
πλάηορ.
Φίλμ θεπμοζςγκόλληζηρ
ζκαθιδίυν PP, 24cm
πλάηορ.

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ
ηεμ

ηεμ

kg

kg

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

64.000 (200
ηεμ/ημεπηζιώρ*
320 ημέπερ
0,11 €

7.040,00 €

0,09 €

5.760,00 €

9,72 €

4.860,00 €

9,72 €

2.332,80 €

64.000 (200
ηεμ/ημεπηζιώρ*
320 ημέπερ

500kg

240kg
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

ΓΑΠΑΝΖ

19.992,80 €
4.798,27€
24.791,07€

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Θεωρήθηκε

Τ μ ή μ α τ ο ς μελετών

Ο Προϊστάμενος Διεφθυνσης

Γκαμίλης Νικόλαος

Δημήτριος Αγγελάκης

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200, ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΣΖΛ:2132074-810

Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.
Κ.Α. 15.6699.0026
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1

ο

Η κειέηε απηή αθνξά πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ Κνηλσληθνχ Μαγεηξείνπ ηνπ Δήκνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 2
Ηζσύοςζερ διαηάξειρ

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο:
 Τνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.


Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.



Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007



Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε
38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.

Τν θξηηήξην ηεο επηινγήο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηε κειέηε. Αλάδνρνο ζα αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά ζην
ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Πξνζθνξά πνπ ζα δίλεηαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ςμβαηικά ζηοισεία

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη:
-Η ηερληθή έθζεζε
-Τερληθέο πξνδηαγξαθέο
-Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
-Η ζπγγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ
-Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο
ΑΡΘΡΟ 4ο
Σιμέρ Πποζθοπών

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ
παξνχζα πξνκήζεηα, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Σπλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα
ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε
γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο
παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα
κειέηε.
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο κπνξεί
γηα ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έληππν ηεο
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ

Οη ελδηαθεξφκελνη, καδί κε ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα
εμήο :
1. Υπεχζπλε δήισζε (άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986) κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ζπκθσλνχλ κε
απηνχο.
2. Τερληθή πξνζθνξά
3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά

Οη πξνζθνξέο θαη ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα , εθφζνλ είλαη
θπζηθφ πξφζσπν.
Σε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ ,ν ππνγξάθσλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ,
πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ πξνζθφκηζε λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ φηη έρεη εμνπζηνδνηεζεί
λνκίκσο γηα ην ζθνπφ απηφ .
ΑΡΘΡΟ 6ο
Γικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ

Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ

άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ
ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1 θαη 2 :
α) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
β) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη
γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
Επίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ηεο εηαηξίαο (ή έζησ κηα ππεχζπλε δήισζε κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία), έηζη ψζηε λα
απνδεηθλχεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο

ΑΡΘΡΟ 7ο
ύμβαζη

Ο Δήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε
δηάζηεκα εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Δήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
νξίδεη ν λφκνο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Επηηξέπεηαη απμνκείσζε πνζνηήησλ αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζπλαθζείζαο
ζχκβαζεο.
Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνβεί ζηελ παξαγγειία θαη παξαιαβή νιφθιεξσλ ησλ
πνζνηήησλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο θακία
εηδνπνίεζε θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο ηνπο, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ κεηαβιεζνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αθαηξψληαο ην αλαινγνχλ πνζφ, θαζψο
θαη ρσξίο θακία αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο πξντφλησλ.
Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη δπλαηή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ππάξρεη γξαπηή ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν
κεξψλ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ και παπαλαβή ειδών

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη φζα είδε βξεζνχλ ειαηησκαηηθά θαηά ην ζηάδην
παξαιαβήο ή ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία.
Τα πιηθά ζα παξαδνζνχλ µε θξνληίδα, παξνπζία θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή εληφο ηεο
θεληξηθήο απνζήθεο ηνπ Δήµνπ καο, ζπζθεπαζκέλα -φπνπ είλαη εθηθηφ- ζε επξσπαιέηεο
βαξέσο ηχπνπ κε δχν (2) αλνίγκαηα δηαζηάζεσλ 0,80x1,20.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποιόηηηα πποφόνηυν

Η πνηφηεηα ησλ εηδψλ ζα είλαη άξηζηε, ε δε ππεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηελ
πξνκήζεηα εάλ ηα πξνκεζεπφκελα είδε δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

ΑΡΘΡΟ 10ο
Παπαλαβή

Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Παξαιαβήο.
Εάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή
ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φπνησλ αλσκαιηψλ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Δκσώπηζη

Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο
ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Δξαπεηζψλαο
ΑΡΘΡΟ 12ο
Δπίλςζη διαθοπών

Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα επηιπζνχλ κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ζηα Δηθαζηήξηα Πεηξαηά.

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Θεωρήθηκε

Τ μ ή μ α τ ο ς μελετών

Ο Προϊστάμενος Διεφθυνσης

Γκαμίλης Νικόλαος

Δημήτριος Αγγελάκης

Ππομήθεια αναλυζίμυν ζςζκεςαζιών και ςλικών για ηην λειηοςπγία ηος
Κοινυνικού Μαγειπείος ηος Γήμος.
Κ.Α. 15.6699.0026
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προϋπολογιζμός Προζθοράς
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΟΝ.
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡ
ηεκ
64.000 (200
ηεκ/εκεξεζηψο
*320 εκέξεο

Α/Α

ΔΗΓΟ

1

Πλαζηικά ζκαθίδια
ηροθίμφν,
θερμοζσγκόλληζης (tray
sealing) πολσπροπσλενίοσ
(PP) τρώμαηος μαύροσ.
Διαζηάζεις 188x143x60
(μήκος,πλάηος,ύυος)

2

Πλαζηικά ζκαθίδια
ηροθίμφν,
θερμοζσγκόλληζης (tray
sealing) πολσπροπσλενίοσ
(PP) τρώμαηος μαύροσ.
Διαζηάζεις 188x143x30
(μήκος,πλάηος,ύυος)

ηεκ

64.000 (200
ηεκ/εκεξεζηψο
*320 εκέξεο

3

Φίλμ θερμοζσγκόλληζης
ζκαθιδίφν PP , 43cm
πλάηος.

kg

500kg

4

Φίλμ θερμοζσγκόλληζης
ζκαθιδίφν PP, 24cm
πλάηος.

kg

240kg

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΓΑΠΑΝΖ

