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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Προμήθεια πράσινων κάδων”

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Κέας  και
συγκεκριμένα  για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας, κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  πράσινων  κάδων,
συνολικού προϋπολογισμού 3.205,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
20.7135.0002 του  προϋ/σμού εξόδων  οικονομικού  έτους  2019.  Ο Δήμος  Κέας  θα
πρέπει να προμηθευτεί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 4 τροχών (διαμέτρου 200mm
και  περιστροφής  360  μοιρών)  με  ποδομοχλό  ανοίγματος
καπακιού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 840, Όγκου 1.100λτ,
πράσινου χρώματος
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2 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 4 τροχών (διαμέτρου 200mm
και  περιστροφής  360  μοιρών)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ
840, Όγκου 770λτ, πράσινου χρώματος

4

3 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 2 τροχών (διαμέτρου 300mm
και  περιστροφής  360  μοιρών)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ
840, Όγκου 360λτ, πράσινου χρώματος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1&2. Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων Όγκου 1.100λτ και   Όγκου 770λτ  

Ο  κάδος  μηχανικής  αποκομιδής  πρέπει  να  είναι  πρόσφατης  κατασκευής  και  να
ακολουθεί τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανός να δεχθεί οικιακά,
εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Η
χωρητικότητα  του  κάδου  θα  είναι  1.100  λίτρα  και  770  λίτρα  αντίστοιχα  +5%,
αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το
πιστοποιητικό ποιότητας  ΕΝ-840.  Πάνω στις  πλευρικές  επιφάνειες  του κάδου και
περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες
που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων
του  απορριμματοφόρου  (βραχίονες).  Επίσης,  με  το  ειδικά  ενισχυμένο  χείλος  του
κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. Ο
κάδος  επίσης  θα  φέρει  τις  απαραίτητες  χειρολαβές  κατάλληλης  διατομής  και
ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

Πρέπει  να  έχει  κατασκευαστεί  με  συμπαγή  χύτευση  και  ενίσχυση  πλαστικού
(πολυαιθυλενίου)  υπό  πίεση  (INJECTION)  από  πολυαιθυλένιο  υψηλού  μοριακού
βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και



από πρωτογενές υλικό. Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και
πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και
σε  χημικές  αντιδράσεις.  Το  υλικό  εκχυόμενο  να  έχει  ομοιόμορφη  και  ομοιογενή
κατανομή σ'  όλα τα σημεία  του κάδου.  Το πάχος  του κάδου θα  είναι  το μέγιστο
δυνατο ήτοι τουλάχιστον 5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του (Σώμα πυθμένας καπάκι).

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή
του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα
πρέπει  να  είναι  ειδικά  ενισχυμένο  ώστε  να  αποφεύγεται  η  παραμόρφωση  των
τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως
σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες
νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις
τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας
με  πλαστική  ζάντα  διαμέτρου  Φ 200  χιλ.  και  ικανότητας  περιστροφής  τους  περί
κατακόρυφο άξονα κατά 360ο.

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει
ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των
ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή
αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει
απόλυτη στεγανότητα.

Το  καπάκι  του  κάδου  θα  διαθέτει  ενσωματωμένα  δύο  μικρά  καπάκια
κατασκευασμένα  επίσης  από  πολυαιθυλένιο  με  χωριστό  σύστημα  εύκολου
ανοίγματος και σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη
μικρών αντικειμένων και σάκων απορριμμάτων οικιακού μεγέθους στον κάδο χωρίς
το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες
για το σκοπό αυτό και επιφάνειας τουλάχιστον 1000cm2 η κάθε μία. 

Ο κάδος  όγκου  1.100 λίτρων θα  διαθέτει  στιβαρό ποδομοχλό ικανού μήκους  και
κατάλληλης  απόστασης  από  το  έδαφος  ώστε  να  μην  χρειάζεται  ιδιαίτερη  μυϊκή
δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα
είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις
βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.

Ο  κάδος  πρέπει  να  είναι  κατάλληλος  για  ανυψωτικούς  μηχανισμούς  που
χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα
βραχιόνων και κτένας. Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά
σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. Θα υπάρχει στοιχεία
ιδιοκτησίας  με  ευμεγέθη  γράμματα  με  ανάγλυφη  ανεξίτηλη  θερμοεκτύπωση  στο
εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.

3. Πλαστικός κάδος απορριμμάτων Όγκου 360 λτ

Ο  κάδος  μηχανικής  αποκομιδής  πρέπει  να  είναι  πρόσφατης  κατασκευής  και  να
ακολουθεί τα STANDARDS ΕΝ 840-1, 5, 6  και να είναι ικανός να δεχθεί οικιακά,
εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Η
χωρητικότητα  του  κάδου  θα  είναι  360  λίτρα  +5%,  αποδεικνυόμενη  από  την
αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας
ΕΝ-840. Ο κάδος θα είναι κατάλληλος για την προσωρινή αποθήκευση όλων των
οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.Τ ο υλικό κατασκευής πρέπει
να  είναι  παρθένο  υψηλής  πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  άριστης  ποιότητας  που  έχει
εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες
θερμοκρασιακές  μεταβολές  (μεγάλο  ψύχος  ή  ζέστη),  επίδραση  της  ηλιακής
ακτινοβολίας  και  χημικές  επιδράσεις.  Ο  άξονας  των  τροχών  πρέπει  να  είναι



κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν
εξωτερικά  λάστιχο  που  εξασφαλίζει  εύκολη,  άνετη  και  αθόρυβη  μετακίνηση.  Το
βάρος του κάδου θα είναι έως 20 κιλά και οι τροχοί του Φ300mm.

Το  κυρίως  σώμα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  σε  χύτευση  μονομπλόκ  σε
τελευταίας  τεχνολογίας  πρέσα  (injection  moulding)  και  με  ειδικό  σχεδιασμό  να
αντέχουν σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο
σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική
επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και
όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να
είναι  εργονομική  για  να  επιτρέπει  την  άνετη  και  εύκολη  μεταφορά.  Το  χείλος
προσαρμογής  σε  ανυψωτικό  μηχανισμό  πρέπει  να  είναι  με   ειδική  ενίσχυση  για
μεγάλη  διάρκεια  ζωής  και  να  παρέχει  εύκολη  και  ακριβή  πρόσφυση  στους
τυποποιημένους  μηχανισμούς  ανύψωσης  τύπου  "χτένας".  Λόγω  του  βάρους  των
υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα
του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά
ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση
του. Στο εμπρόσθιο τμήμα του, επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για
μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια.

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με
σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή
πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι βιδωτά, να έχει απόλυτη στεγανότητα, και να
είναι εργοστασιακής κατασκευής. 

Ο  κάδος  πρέπει  να  είναι  κατάλληλος  για  ανυψωτικούς  μηχανισμούς  που
χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα
βραχιόνων και κτένας. Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά
σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. Θα υπάρχει στοιχεία
ιδιοκτησίας  με  ευμεγέθη  γράμματα  με  ανάγλυφη  ανεξίτηλη  θερμοεκτύπωση  στο
εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από
συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή
τους  κατόπιν  έρευνας  αγοράς  και  διαβούλευσης  με  έναν  ή  περισσότερους
οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  73  και  άρθρου  74
ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η
προσκόμιση  των  σχετικών  δικαιολογητικών  εγγράφων  (υπεύθυνη  δήλωση,
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην
περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 και άρθρου 74, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει εκτός από
πιστοποιητικό ασφαλιστικής  ενημερότητας  για το προσωπικό που απασχολεί και
πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τον  προσωπικό  του  φορέα  ως
εργοδότης.



Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί  η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας  (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από
αρμόδια  φορολογική  αρχή  περί  έναρξης  (ή  και  μεταβολής)  εργασιών  φυσικού  ή
νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να
προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων  (ΚΑΔ)  ,    ή    π  ιστοποιητικό/βεβαίωση  
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι  διατάξεις  του  Β.Δ.  17  –  5  /  15-6-1959  «Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και
λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.7135.0002, με ποσό 3.262,20 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η
συγκρότηση  συλλογικού  οργάνου  για  το  σκοπό  αυτόν  (άρθρο  118   παρ.2  του
Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός ενός (1) μήνα από την
ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο
και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
Εάν λήξει  ο συμβατικός χρόνος παράδοσης,  χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384


Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται  να  παραδώσει  το  υλικό,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες
νωρίτερα.
Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο
της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
(άρθρο 209  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο
Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται  μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων
παραστατικών  (τιμολόγιο  πώλησης  –  δελτίο  αποστολής)  με  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής  με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές
που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218
του Ν.4412/16).

Κέα, 19/11/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 19/11/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

1

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  4
τροχών  (διαμέτρου  200mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) με ποδομοχλό
ανοίγματος  καπακιού  σύμφωνα  με  το
πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  1.100λτ,
πράσινου χρώματος

10 170,00 1700,00

2

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  4
τροχών  (διαμέτρου  200mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με
το  πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  770λτ,
πράσινου χρώματος

4 140,00 560,00

3

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  2
τροχών  (διαμέτρου  300mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με
το  πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  360λτ,
πράσινου χρώματος

5 65,00 325,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

2.585,00

ΦΠΑ 24% 620,40

ΣΥΝΟΛΟ 3.205,40

Κέα, 19/11/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
Βασιλική Πετρή

 ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 

Κέα, 19/11/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

1

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  4
τροχών  (διαμέτρου  200mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) με ποδομοχλό
ανοίγματος  καπακιού  σύμφωνα  με  το
πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  1.100λτ,
πράσινου χρώματος

10 170,00 1700,00

2

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  4
τροχών  (διαμέτρου  200mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με
το  πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  770λτ,
πράσινου χρώματος

4 140,00 560,00

3

Πλαστικός  κάδος  απορριμμάτων  2
τροχών  (διαμέτρου  300mm  και
περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με
το  πρότυπο  ΕΝ  840,  Όγκου  360λτ,
πράσινου χρώματος

5 65,00 325,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

2.585,00

ΦΠΑ 24% 620,40

ΣΥΝΟΛΟ 3.205,40

Ποσοστό έκπτωσης 

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 5347/2019
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

            Κέα,  ....../...../2019

    Ο προσφέρων


