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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ &
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
2η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Υίορ: 19/09/2022
Απιθ. Ππυη.: 51

Γεληθή Γηαρείξηζε
Πιεξνθνξίεο
Σει.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr
ΠΡΟΚΛΖΖ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ» CPV:39220000-0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 15.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ

Σν Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
Σελ ππ’ αξηζ.4/17-03-2022 (ΑΓΑ:Φ07Φ469073-Λ27) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022.
2. Σελ ππ’ αξηζ.25/27-07-2022 (ΑΓΑ:ΦΥΓΝ469073-ΟΦΤ), απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα
«ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη
ην αίηεκα πξνκήζεηαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
3. Σελ ππ’ αξηζ.1783/01-09-2022 (ΑΓΑ:6ΘΦΥ469073-Μ9Π) αλάιεςε πίζησζεο.
1.

Πποηίθεηαι

λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα

«ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ

ΔΣΗΑΖ»
(CPV:39220000-0), (ΚΑΔ:1381.01), κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 15.000,00 € κε ΦΠΑ θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Αναθέηοςζα Απσή

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σίηλορ
ππομήθειαρ/ CPV

ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ (CPV:39220000-0)

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπάνηρ

15.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ

Υπημαηοδόηηζη
Γ/νζη Τποβολήρ
Πποζθοπών
Σπόπορ Τποβολήρ
Πποζθοπών
Καηαληκηική
Ζμεπομηνία
Τποβολήρ
Πποζθοπών
Σόπορ Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού
Γημοζιόηηηα
Γιάπκεια
ζύμβαζηρ
Υπόνορ ιζσύορ
πποζθοπών

ΚΑΔ 1381.01
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1783/01-09-2022 (AΓΑ:6ΘΦΥ469073-Μ9Π)
Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθήο Γηαρείξηζεο)
e-mail: paragelies@xioshosp.gr

27/09/2022, ημέπα Σπίηη και ώπα 14:00 μμ.

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο)
ΚΖΜΓΖ
www.xioshosp.gr
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δλελήληα (90) εκέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94

Σεσνική και
οικονομική
πποζθοπά

Αξιολόγηζη
πποζθοπών

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
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Γικαιολογηηικά
καηακύπυζηρ

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ειρ διπλούν, ηα οποία να
έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί
ζχκβαζε:
- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21)
Τπογπαθή ζύμβαζηρ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ
(αξ.21 Ν.4782/21).

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη
εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ
θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE.
- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε
μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ
λόγυν αποκλειζμού.
- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ
άκεζα.

Ζ Γιοικήηπια
ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Δλένη Κανηαπάκη
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ
Πνηήξηα: ρσξεηηθφηεηαο 250 ml
Πηξνχληα: κήθνπο 16-18 cm
Κνπηάιηα: κήθνπο 16-18 cm
Μαραίξηα: κήθνπο 16-18 cm
Πηάηα ξερά δηακέηξνπ 21 εθαηνζηψλ
Πηάηα ξερά κηθξά δηακέηξνπ 15-18 εθαηνζηψλ
Κεζεδάθηα ρσξεηηθφηεηαο γηα ζνχπεο 500- 600 ml
Καπάθη γηα θεζεδάθηα γηα ζνχπεο 500- 600 ml
Κεζεδάθηα ρσξεηηθφηεηαο γηα θξέκεο 250 ml
Καπάθη γηα θεζεδάθηα γηα θξέκεο 250 ml
Υάξηηλεο ζαθνχιεο γηα ζάληνπηηο 22*29 εθαηνζηψλ
Όια ηα παξαπάλσ είδε θα πξέπεη:
Να είλαη πιήξσο 100/% Βηνδηαζπψκελα / Κνκπνζηνπνηεκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νηθνινγηθφ πιηθφ, απν100%Φπηηθέο Πξψηεο Ύιεο( μχιν, κπακπνχ,
δαραξνθάιακν, CPLA, ραξηί θ.η.ι.) ρσξίο επηβαξχλζεηο απφ βαξέα κέηαιια θαη θπηνθάξκαθα.
Να είλαη Πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 13432 (Τιηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί
ζην πεξηβάιινλ εληφο 90 εκεξψλ). Με ηε κεγαιχηεξε ζεξκηθή αληνρή θαη ςχμε (ζα αλαθέξνληαη ζηηο
πξνζθνξέο νη βαζκνί oC ζεξκνθξαζίαο – Φχμεο. Γειαδή ζεξκναλζεθηηθά, πςειήο πνηφηεηαο θαη
αληνρήο θαη ζεξκνκνλσκέλα εθ’ φζνλ πξννξίδνληαη γηα δεζηά ξνθήκαηα θαη ηξφθηκα (πνηήξηα –
θεζεδάθηα).
Δπεηδή ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θψδηθαο
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (Άξζξα 21-28 «Τιηθά θαη Αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ηξφθηκα»).
Σα βηνδηαζπψκελα ζθεχε θαζψο θαη νη ράξηηλεο ζαθνχιεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ δελ
είλαη αληίζεηα κε ην λφκν 4736/2020 άξζξν 5 παξ.2
Tα ζθεχε δελ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (θαηιηδφι).
Σα ζθεχε δελ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε
1. ΠΟΣΖΡΗΑ
CPLA (Polylactic–Acid).CPLA είναι PLA πος έσει ςποζηεί μεηαηποπή ώζηε να ανηέσει ζε
ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ.
Ή ποηήπια Γιπλόηοισα Υάπηινα
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν .
100% Αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο.
Τςειφ πνζνζηφ ζθιεξφηεηαο

4

22PROC011278092 2022-09-21

Αλζεθηηθφ ζηελ πγξαζία θαη ζηε ιηπαξφηεηα.
Αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζία έσο 85 νC.
2. ΠΖΡΟΤΝΗΑ – ΚΟΤΣΑΛΗΑ – ΜΑΥΑΗΡΗΑ

CPLA είναι PLA πος έσει ςποζηεί μεηαηποπή ώζηε να ανηέσει ζε ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ. Ή
Ξύλινα BABOO
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν.
100% Αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο.
Αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζία έσο 85 νC.
πζθεπαζκέλα αλά έλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
3. ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΑ– ΚΔΔΓΔ – ΚΑΠΑΚΗΑ
ΑΠΟ SUGARCANE( ΗΝΔ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΟΤ)
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν.
θιεξφ θαη αλζεθηηθφ ζην λεξφ.
Αλζεθηηθφ ζηε ζεξκφηεηα έσο 100νC.
Δζσηεξηθά αδηαπέξαζην απφ έιαηα θαη λεξφ.
Καηάιιειν γηα επαθή κε ηξφθηκα θαη πηζηνπνηεκέλν γηα θνκπνζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΝ 13432.
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ηη ζςζκεςαζία ππέπει να αναγπάθεηαι εςκπινώρ :
Σν φλνκα ή ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν
θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη απφ ρψξα ηεο Δπξψπεο , ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαθέξεη
επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο.
Ζ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ζα αλαγξάθνληαη ζε
εηηθέηεο ή ζηηο ζπζθεπαζίεο ζε εκθαλή ζεκεία.
Σα πξντφληα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε απηά
πξνδηαγξαθέο.
Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε
ΔΝ 13432.
Πξνζθνξά ρσξίο πηζηνπνίεζε ΔΝ 13432 γηα ηα πιαζηηθά θαη λάηινλ πξντφληα δελ ζα
ιακβάλεηαη ππφςηλ θαη ζα απνξξίπηεηαη.
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ε ζπζθεπαζία , ε ηηκή ηεκαρίνπ θαη ε ηηκή
ζπζθεπαζίαο γηα λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε.
Οη πξνζθνξέο θάζε είδνπο απαξαηηήησο ζα ζπλνδεχνληαη απφ δείγκα.
Πξνζθνξά ρσξίο δείγκα ζα απνξξίπηεηαη θαη δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε.

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ

5

22PROC011278092 2022-09-21
Γ΄ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ
Α/Α

1

2

3

4

5

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

220- 250 ML

ΣΔΜΑΥΗΟ

17.000

0,0636

ΠΖΡΟΤΝΗΑ PLA
Ή ΞΤΛΗΝΑ. ΒΑΒΟΟ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 85o C ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ
ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ

ΣΔΜΑΥΗΟ

25.000

0,041

ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΟΤΠΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ PLA
Ή ΞΤΛΗΝΑ ΒΑΒΟΟ. ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 85o C
ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ
ΤΚΔΤΑΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ

ΣΔΜΑΥΗΟ

30.000

0,041

ΜΑΥΑΗΡΗΑ PLΑ.
Ή ΞΤΛΗΝΑ ΒΑΒΟΟ. ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ
Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 85o C
ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ
ΤΚΔΤΑΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ

ΣΔΜΑΥΗΟ

24.000

0,041

ΣΔΜΑΥΗΟ

32.000

0,088

ΣΔΜΑΥΗΟ

13.000

0,078

ΣΔΜΑΥΗΟ

6.000

0,116

ΚΑΠΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΔΔΓΔ ΟΤΠΔ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
ΣΤΠΟΤ KRAFT

ΣΔΜΑΥΗΟ

6.000

0,106

ΜΠΟΛ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ
ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ
ΚΡΔΜΔ 250 ML

ΣΔΜΑΥΗΟ

16.000

0,110

ΚΑΠΑΚΗΑ ΒΗΟΓΗΑΜΧΜΔΝΑ ΑΠΟ
ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΓΗΑ ΜΠΟΛ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΚΡΔΜΔ 250 ML

ΣΔΜΑΥΗΟ

16.000

0,082

ΣΔΜΑΥΗΟ

11,000

0,022

ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΔΓΑΛΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ
21 ΔΚΑΣΟΣΧΝ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΗΚΡΑ 15 - 18 ΔΚΑΣΟΣΧΝ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ

7

ΚΔΔΓΔ ΓΗΑ ΟΤΠΔ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ
ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΓΗΠΛΟΣΟΗΥΑ
500 ML ΣΤΠΟΤ KRAFT
ΤΚΔΤΑΗΑ 25 ΣΔΜ

9

10

11

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ

6

8

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΥΑΡΣΗΝΔ ΑΚΟΤΛΔ KRAFT ΓΗΑ
ΑΝΣΟΤΗΣ 22* 29 ΔΚ

6

