
Κομοτηνή, 24/05/2013 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί μέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στην προμήθεια 
ατομικών ειδών υγιεινής [δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) οδοντόπαστων 100ml, δύο χιλιάδων (2.000) 
οδοντόβουρτσων, δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) σαπουνιών 80gr, χιλίων εξακοσίων (1.600) σαμιπουάν 
1000ml, εκατό χιλιάδων (100.000) τεμαχίων γαντιών μίας χρήσης, δώδεκα χιλιάδων (12.000) τεμαχίων 
χειρουργικών μασκών, διακοσίων πενήντα (250) συσκευασιών φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70° 300ml, 
τριών χιλιάδων (3.000) κιλών/λίτρων σκόνης πλυσίματος ρούχων στο χέρι σε συσκευασίες των 2kg/It, τριών 
χιλιάδων (3.000) κιλών/λίτρων επώνυμης σκόνης πλυσίματος ρούχων πλυντηρίου σε συσκευασίες των 5 ή 8 
kg/It και σαράντα χιλιάδων εξηντατεσσάρων (40.064) ρολλών χαρτιού υγείας 150gr], για τις ανάγκες των 
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών των υφιστάμενων Α/Δ δικαιοδοσίας μας, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%) και 
^έχρι του ποσού των 45.800,00 €. 

2. Η δαπάνη υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 
για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών. 

3. Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει από τον Υπόλογο Διαχειριστή του Έργου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, με κωδικό 2011ΣΕ05020011 και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα 2011» (ΣΑΕ 
0502), με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα της εταιρείας, αφού υποβληθούν όλα τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολκες ή αλλοδαποί που ασκούν ιο επάγγελμα του 
εμπόρου ειδών, όπως τα ανωτέρω, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δρασιηριότητας. 

5. Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε ή αποστείλετε μέχρι την 12:00 
ώρα της 01-06-2013, προσφορά, με την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), η οποία θα συνοδεύεται επί ποινής αποκλεισμού από Φορολογική 
και Ασφαλιστική Ενημερότητα (πρωτότυπα ή επικυρ&ιμένα φ/φα). 
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