
 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Χίος,    06 / 08 / 2020     

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ 

                     
             Αρ. Πρωτ. : οικ. 4303 

 

 

 
Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX. 

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

: 

:

:

: 

 

: 

Πολυτεχνείου 1 

82 131 – Χίος 
2271350561 

Π.Παπασπανούδης 
Δ.Ξυδάδη 

2271350519 

2271350520 

 ΠΡΟΣ : 1) Επιμελητήριο Χίου 

     (για ενημέρωση των μελών του) 

 

2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου 

     (για ενημέρωση των μελών του) 

                                                               

ΘΕΜΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

ΣΧΕΤ. :  

 
         Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί διάφορα είδη 

προστασίας – κατά της διασποράς του Κορωνοϊου Covid-19 σε χώρους εργασίας της ΠΕ Χίου, 

σύμφωνα με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την 

καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσετε 
την κλειστή προσφορά σας στην Υπηρεσία μας μέχρι  την  Παρασκευή 14-08-2020  και ώρα 14:30.π.μ. 

στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα 

κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές σας θα κριθούν  στο σύνολο  και θα γίνουν δεκτές προσφορές που ικανοποιούν το 

σύνολο της παραγγελίας και όχι μέρος αυτής. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος που να ικανοποιεί όλη την προσφορά, 

τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με την οικονομικότερη προσφορά ανά είδος. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της 

οικονομικότερης προσφοράς, βάση χαμηλότερης τιμής. 

Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητας αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών 

(αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE.  

Η Υπηρεσία μας θα έχει το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

          Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr, στους Διαγωνισμούς.                                                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

του Τμήματος Προμηθειών& Περιουσίας 
 

 

 

Παναγιώτης Παπασπανούδης 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

 

 

 

 

Κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών – Οικονομική Προσφορά 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Ποσότητα 

ανά Είδος 
 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Απλές χειρουργικές μάσκες τριπλής επίστρωσης σε 

συσκευασίες των 50 τεμαχίων 
50   

2 
600 υφασμάτινες μάσκες (τριπλής επίστρωσης) σε συσκευασία 

των δύο (2) τεμαχίων, δηλαδή 300Χ2=600  
300   

3 
Πλαστικά γάντια μίας χρήσης (κατά προτίμηση χωρίς πούδρα), 

νιτριλίου μέγεθος M – πακ. 100τεμ. 
10   

4 
Πλαστικά γάντια μίας χρήσης (κατά προτίμηση χωρίς πούδρα),   

νιτριλίου  μέγεθος L – πακ. 100τεμ. 
10   

5 

Αλκοολούχος διάλυμα,  να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητας 

αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 

προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE σε φιάλη 

περίπου του 1 Λίτρου, με αντλία έγχυσης και βάση τοίχου.   

40   

6 Ρόμπα αδιάβροχη  60   

7 
Προστατευτικά γυαλιά, ή 60   

Ασπίδα προσώπου 60   

8 
Μάσκα προσώπου FFP2, ή 60    

Μάσκα προσώπου Ν95% χωρίς βαλβίδα 60   

 ΣΥΝΟΛΟ    

 Φ.Π.Α. ……..    

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

Ημερομηνία  ………………….. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

…………………………………… 

(υπογραφή – σφραγίδα) 
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