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Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος
∆ΡΑΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ηµεροµηνία : 22 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισµού 5714.29 e πλέον
Φ.Π.Α. και 7085.72 e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς :
Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

 Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την
οποία ενδιαφέρεστε,

 Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Κεντρικός Τοµέας Αθηνών,
 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) µήνες από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,

 Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
Τρίτη, 04– 05– 2021 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής.
Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια
της περίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάϕιο ϐ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016

«∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων και µεταβατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν.
Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό
Οικ. ΄Ετους 2021.
Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε
περίπτωση η προσφορά του ϕορέα, δεν ϑα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό(
εφόσον η προσφορά αφορά την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία
ενδιαφέρεστε).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση
που η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :
1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι
ατοµική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορϕή της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε)
ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ.
σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση
νοµικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του οικονοµικού ϕορέα.
2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,
3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και
4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση όπου ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).
Ειδικοί ΄Οροι

 Οι ποσότητες αφορούν τις µέγιστες ποσότητες που µπορεί να Ϲητηθούν από το ΕΚΠΕΘΕ,
 Ο µειοδότης, πριν την υπογραφή σύµβασης, ϑα προσκοµίσει δείγµατα των προσφερθέντων
ειδών

 Σε περίπτωση που τα δείγµατα κριθούν µη ικανοποιητικά, το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωµα
να καλέσει τον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη κ.ο.κ. µέχρις ότου κρίνει ότι η προσφερόµενη
ποιότητα είναι επαρκής για τις ανάγκες του ΕΚΠΕΘΕ.

 Ο Ανάδοχος ϑα πρέπει να παραλάβει πίνακα µεγεθών και ϑα προσκοµίσει τα είδη στη διεύϑυνση της ∆οµής.

 Οι πληρωµές ϑα γίνονται µετά την παραλαβή των ειδών και τη πιστοποίηση ότι δεν παρουσιάζουν ατέλειες και δεν χρήζουν αντικατάστασης.
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 Η δαπάνη µεταφοράς των προς προµήθεια ειδών µέχρι την διεύθυνση της ∆οµής / Μονάδας
ϐαρύνει τον προµηθευτή.

 Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής ϑα δηλώσει αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax),
ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την επικοινωνία και τµηµατικές παραδόσεις
των προς προµήθεια ειδών,

 Οι τµηµατικές παραδόσεις ϑα πρέπει να γίνονται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
(08:00 - 17:00) στις εγκαταστάσεις της ∆οµής / Μονάδας και ϑα συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρµόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,

 Σε περίπτωση απόρριψης ποσότητας, αιτιολογηµένα, ή σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης το ΕΚΠΕΘΕ δικαιούται να προβεί στην προµήθεια των αντιστοίχων ειδών κατ΄ είδος
και ποσότητα µε τα µη προσκοµισθέντα ή απορριφθέντα, από την ελεύθερη αγορά για την
κάλυψη των αµέσων αναγκών που υφίστανται. Η διαφορά τιµής ϐαρύνει τον Ανάδοχο και
αφαιρείται από το προς λαβείν του αµέσως επόµενου λογαριασµού.

 Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο, µηνιαία και αφού ελεγχθούν, εξοφλούνται
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγκρισή τους και αφού ο Ανάδοχος προσκοµίσει :
1. Τιµολόγιο προς εξόφληση, συνταγµένο προς τον εγκριθέντα λογαριασµό
2. Ασφαλιστική ενηµερότητα
3. Φορολογική Ενηµερότητα
Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να παραλάβουν το υπόδειγµα οικονοµικής
προσφοράς (πιν. 1) από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekfrasi.gr/diagonismoi, σε ηλεκτρονική
µορφή (αρχείο MS - Word).
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1.1

ΟΜΑ∆Α : Υποδήµατα

1. Αθλητικά παπούτσια αντρικά -Αθλητικά παπούτσια µε κορδόνια

 Υλικό : Συνθετικό δέρµα, ύφασµα suede
 Μαλακός πάτος και αντιολισθητική σόλα
 Αδιάβροχα
 Χρώµα : ∆υνατότητα επιλογής από 5 χρώµατα
 Μεγέθη : 35-46, 12-18 ετών
 Ανατοµικά
 Σχέδια : Τουλάχιστον 3
 Τύπος : Ανδρικά - εφηβικά
 Μοντέρνο σχέδιο
2. Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές (σαγιονάρες)

 Σαγιονάρες µε δίχαλο και χωρίς δίχαλο
 Υλικό : Συνθετικό
 Αδιάβροχες

1.2

ΟΜΑ∆Α : Ενδύµατα
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 Χρώµα : ∆υνατότητα επιλογής από 4 χρώµατα
 Μεγέθη : 35-46, 12-18 ετών
 Ανατοµικά
 Σχέδια : Τουλάχιστον 4
 Τύπος : Ανδρικά - εφηβικά
 Μοντέρνο σχέδιο
3. Παντόφλες αντρικές χειµερινές

 Υλικό : Υφασµάτινες
 Χρώµα : ∆υνατότητα επιλογής από 4 χρώµατα
 Μεγέθη : 35-46, 12-18 ετών
 Ανατοµικά
 Σχέδια : Τουλάχιστον 3 χρώµατα
 Τύπος : ανδρικά
 Μοντέρνο σχέδιο
4. Μποτάκια αντρικά - Αδιάβροχα

 Με κορδόνι
 Χρώµα : ∆υνατότητα επιλογής από 4 χρώµατα
 Μαλακός πάτος
 Αντιολισθητική σόλα
 Σχέδια : Τουλάχιστον 3
 Τύπος : ανδρικά
 Μοντέρνο σχέδιο
1.2

ΟΜΑ∆Α : Ενδύµατα

1. Μπλούζα µακρυµάνικη ανδρική

 Σύνθεση : Βαµβακερή (άνω του 90%), υπο-αλλεργική, µαλακή
 Μεγέθη : XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 8 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 8 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
2. Μπλούζα κοντοµάνικη ανδρική

 Σύνθεση : Βαµβακερή (άνω του 90%), υπο-αλλεργική, µαλακή
 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 8 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 8 διαφορετικά σχέδια

1.2

ΟΜΑ∆Α : Ενδύµατα
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 Τύπος : T-shirt, Ανδρικό - Εφηβικό
3. Μπλούζα fleece ανδρική

 Σύνθεση : polyester 100% ισοθερµική, µε µικρό ϕερµουάρ στο γιακά
 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 5 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
4. Ζακέτα ϕούτερ ανδρική µε κουκούλα

 Σύνθεση : Βαµβακερή (άνω του 90%), υπο-αλλεργική, µαλακή
 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 8 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
5. Μπλούζα ϕούτερ ανδρική µε κουκούλα

 Σύνθεση : Βαµβακερή (άνω του 90%), υπο-αλλεργική, µαλακή, δίκλωνη πλέξη
 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 8 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
6. Μπουφάν χειµερινό εφηβικό - ανδρικό

 Σύνθεση : Επένδυση εσωτερική, ϑερµοµοενωτική και αδιαβροχοποιηµένο εξωτερικό
ύφασµα. 70% ϐαµβάκι 30% πολυεστέρας,

 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Ελαστικά τελειώµατα στα µανίκια για να αποκλείουν το κρύο,
Εξωτερικές τσέπες µε ϕερµουάρ, περλαµβάνεται κουκούλα,

 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 5 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
7. Μπουφάν ανοιξιάτικο εφηβικό - ανδρικό

 Σύνθεση : Αδιαβροχοποιηµένο εξωτερικό ύφασµα. συνθετικό ή jeans,
 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Ελαστικά τελειώµατα στα µανίκια, Εξωτερικές τσέπες µε ϕερµουάρ, µε ή χωρίς κουκούλα,

 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 3 διαφορετικά
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια

1.2

ΟΜΑ∆Α : Ενδύµατα
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 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
8. Παντελόνι ανδρικό -εφηβικό

 Σύνθεση : τύπου jeans ϐαµβακερό ή συνδυασµός ϐαµβάκι και λύκρα, πολυστέρας,
ελαστίνη, ή ϐισκόζη

 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Με τέσσερις τσέπες, µε κουµπιά ή ϕερµουάρ
 Σχέδιο : τουλάχιστον 2 σχέδια
 Χρώµα : τουλάχιστον 3 χρώµατα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
9. Βερµούδα ανδρική αθλητική

 Σύνθεση : Βαµβακερό µακό µε λάστιχο ή κορδόνι στη µέση. Βµβακερό άνω του 90%.
 Μεγέθη XS, S, M, L, XL
 Χρώµα : τουλάχιστον 3 διαφορετικά χρώµατα
 Σχέδιο : τουλάχιστον 3 διαφορετικά σχέδια
 Τύπος : Ανδρικό - Εφηβικό
10. Παντελόνι τύπου ϕόρµας

 Σύνθεση : ϐαµβακερό ή συνδυασµός ϐαµβάκι και λύκρα, πολυστέρας, ελαστίνη, ή
ϐισκόζη

 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Με δύο τσέπες, τουλάχιστον, µε λάστιχο ή κορδόνι στη µέση
 Σχέδιο : τουλάχιστον 2 σχέδια
 Χρώµα : τουλάχιστον 3 χρώµατα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
11. Παντελόνι ανδρικό -εφηβικό

 Σύνθεση : τύπου cargo ϐαµβακερό ή συνδυασµός ϐαµβάκι και λύκρα, πολυστέρας,
ελαστίνη, ή ϐισκόζη

 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Με τέσσερις τσέπες, µε κουµπιά ή ϕερµουάρ
 Σχέδιο : τουλάχιστον 2 σχέδια
 Χρώµα : τουλάχιστον 3 χρώµατα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
12. Πουκάµισο ανδρικό -εφηβικό µακρυµάνικο

 Σύνθεση : ϐαµβακερό ή συνδυασµός ϐαµβάκι και λύκρα (15%) Slim fit
 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Καρώ ή µονόχρωµο ή συνθέτου σχεδίου. Με µαλακό γιακά
 Σχέδιο : τουλάχιστον 10 σχέδια

1.3

ΟΜΑ∆Α : Εσώρουχα
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 Χρώµα : τουλάχιστον 5 χρώµατα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
13. Πουκάµισο ανδρικό -εφηβικό κοντοµάνικο

 Σύνθεση : ϐαµβακερό ή συνδυασµός ϐαµβάκι και λύκρα (15%) Slim fit
 ΄Αλλα χαρακτηριστικά : Καρώ ή µονόχρωµο ή συνθέτου σχεδίου. Με µαλακό γιακά
 Σχέδιο : τουλάχιστον 10 σχέδια
 Χρώµα : τουλάχιστον 5 χρώµατα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
1.3

ΟΜΑ∆Α : Εσώρουχα

1. Εσώρουχο ανδρικό τύπου µπόξερ

 Σύνθεση : ϐαµβακερό 100% υπο-αλλεργικό
 Χρώµα : τουλάχιστον 4 χρώµατα. Μονόχρωµα
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
2. Κάλτσες ανδρικές (συσκ. 3 τεµαχίων)

 Σύνθεση : ϐαµβακερές 100% χειµερινές, αθλητικές
 Χρώµα : µαύρο, µπλε, γκρι.
 Μέγεθος : 36 - 46
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
3. Κάλτσες ανδρικές τύπου σοσόνι (συσκ. 3 τεµαχίων)

 Σύνθεση : ϐαµβακερές 100% χειµερινές, αθλητικές
 Χρώµα : µαύρο, µπλε, γκρι.
 Μέγεθος : 36 - 46
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
4. Φανέλες ανδρικές κοντοµάνικες

 Σύνθεση : ϐαµβακερές 100% υπο-αλλεργικό
 Χρώµα : Λευκό, Γκρι
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό

1.4
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1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑ∆Α : Ενδύµατα Νυκτός

1. Πυτζάµες χειµερινές ανδρικές - εφηβικές

 Σύνθεση : Βαµβακερές (άνω του 90%)
 Σχέδιο : σύνθετο
 Χαρακτηριστικά : Πάνω και κάτω µέρος, µακρύ µανίκι
 Μέγεθος : XS, S, M, L, XL
 Τύπος : Ανδρικό - εφηβικό
1.5
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1. Ζώνες ανδρικές - εφηβικές

 Σύνθεση : ∆έρµα, ή αποµίµηση δέρµατος ή ελαστικές µε µεταλλική πόρπη
 Μήκος : 90 - 130 χλστ & 30 χλστ
 Χρώµα : Μαύρο, καφέ
2. Καπέλο µε γείσο τύπου jockey

 Σύνθεση : Βαµβάκι και ακρυλικό / πολυστέρας
 Μήκος : 90 - 130 χλστ & 30 χλστ
 Χρώµα : Μαύρο, καφέ
3. Οµπρέλλα

 Σύνθεση : Ακρυλική µε 8 ακτίνες
 Χαρακτηριστικά : Σπαστή µε ϑήκη
 Χρώµα : Μαύρο
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες
09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.
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1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

Μον. Μέτρ.

Τιµή Μον.

Σύνολο

ΟΜΑ∆Α 1.1 - ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ [CPV:18800000-8]
1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Α64
Ζεύγος
ΝΤΡΙΚΑ
2
ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ
ΑΝΤΡΙΚΕΣ
32
Ζεύγος
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ (ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ)
3
ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ
ΑΝΤΡΙΚΕΣ
32
Ζεύγος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ
4
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΝΤΡΙΚΑ
32
Ζεύγος
ΟΜΑ∆Α 1.2 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ [CPV:18200000-1]
1
ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ
96
ΤΜΧ
ΑΝΤΡΙΚΗ
2
ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ
128
ΤΜΧ
ΑΝΤΡΙΚΗ
3
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE ΑΝΤΡΙ32
ΤΜΧ
ΚΗ
4
ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΤΡΙΚΗ
32
ΤΜΧ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
5
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΤΡΙ32
ΤΜΧ
ΚΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
6
ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Α32
ΤΜΧ
ΝΤΡΙΚΟ
7
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ
32
ΤΜΧ
ΑΝΤΡΙΚΟ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ
8
ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΤΡΙ96
ΤΜΧ
ΚΟ
9
ΒΕΡΜΟΥ∆Α ΑΝΤΡΙΚΗ Α64
ΤΜΧ
ΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΟ
10
ΒΕΡΜΟΥ∆ ΑΝΤΡΙΚΗ
32
ΤΜΧ
11
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΡΜΑ Α96
ΤΜΧ
ΝΤΡΙΚΟ
12
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙ32
ΤΜΧ
ΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ
13
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑ32
ΤΜΧ
ΝΙΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ
ΟΜΑ∆Α 1.3 - ΕΣΩΡΟΥΧΑ [CPV:18310000-5]
1
ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟ192
ΤΜΧ
ΞΕΡ ΑΝΤΡΙΚΑ
2
ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ
96
Ζεύγος
3
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙ ΑΝΤΡΙ96
Ζεύγος
ΚΕΣ
4
ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙ192
ΤΜΧ
ΚΑ ΑΝΤΡΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 1.4 - ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ [CPV:18318500-6]
1
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ
ΠΥΖΑΜΕΣ
32
ΣΕΤ
ΑΝΤΡΙΚΕΣ-ΕΦΗΒΙΚΕΣ
ΟΜΑ∆Α 1.5 - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ [CPV:18420000-9]
1
ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΑΝ32
ΤΜΧ
∆ΡΙΚΗ
2
ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΓΕΙΣΟ ΤΥΠΟΥ
32
ΤΜΧ
ΤΖΟΚΕΥ ΑΝΤΡΙΚΟ
3
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
32
ΤΜΧ
συνεχίζεται . . .

1.5
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Α/Α

Περιγραφή

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

. . . συνέχεια
Ποσότητα Μον. Μέτρ.

Τιµή Μον.

Σύνολο

Σύνολο
ΦΠΑ
Σύνολο

Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 22/4/2021 πρόσκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.
Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)

