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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. Ο. Κοκλιώτη
Τηλέφ.
: 213 1513 439
E-mail
: o.koklioti@prv.ypeka.gr
ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια απολυμαντικού υγρού χεριών,
για την προστασία των υπαλλήλων του ΥΠΕΝ από τη μετάδοση του κορωνοϊού».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/80389/4091/19.8.2020 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια πεντακοσίων (500) λίτρων
απολυμαντικού υγρού χεριών που περιέχουν αλκοολούχο διάλυμα, για την προστασία των
υπαλλήλων του ΥΠΕΝ από τον κίνδυνο εμφάνισης ή/και διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 33631600-8 (Αντισηπτικά και απολυμαντικά)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 13:00.
Συνημμένα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς
Παράρτημα ΙIΙ: Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά
1. Αντικείμενο σύμβασης – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια πεντακοσίων λίτρων (500lt)
απολυμαντικού υγρού χεριών και ειδικότερα αντισηπτικού σκευάσματος χεριών ευρέως
φάσματος με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη ≥70% το οποίο θα διατίθεται σε φιάλες
τεσσάρων λίτρων (4lt) και θα είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
2. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ,με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ
(5.830,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα του Ε.Φ. 1031-501-0000000, ΑΛΕ:
2410103001 – (Αγορές υγειονομικού υλικού).
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Σχετική έγκριση ανάληψης υποχρέωσης: η υπ΄αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/81022/4978/16-092020 (ΑΔΑΜ:20REQ007323376 & ΑΔΑ:93ΩΠ4653Π8-ΦΩΗ) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού,
που καταχωρήθηκε με α/α 67742 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΝ .
4. Υποβολή και σύνταξη προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προμήθεια
απολυμαντικού υγρού χεριών, για την προστασία των υπαλλήλων του ΥΠΕΝ από τη μετάδοση
του κορωνοϊού» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
Επιπρόσθετα, ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην
αποσφραγιστεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου», και να
συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
ΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς :
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
β) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
γ) Τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης «Απαραίτητα
Δικαιολογητικά ανάθεσης».
6. Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της
προσφοράς είναι υποχρεωτική.
7. Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60)
ημέρες.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση
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 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
8. Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η προμήθεια των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα παραδοθούν στην αποθήκη του
ΥΠΕΝ επί της Λ. Μεσογείων 119 (αρμόδιος κ. Μ. Σιαμόπουλος, τηλ. επικοινωνίας 2131513020).
Κατά την παράδοση, τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.
10. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ.
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος: Ο. Κοκλιώτη, τηλ.: 213 1513 439.
12. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής και την κοινοποίηση του
πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση / προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου
200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ειδικότερα:
 κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),


κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) ,

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.



13.Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του ως άνω όρου, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
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υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του
άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού,
στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη
τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ), κατά την υπογραφή του συμφωνητικού , υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, όπου θα δηλώνεται η μη υποχρέωση εγγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ
Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Συνημμένα:
-Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

-4-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
ν.4250/2014) (Α΄ 94).
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα υπογράφεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).
2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου:
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2020
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση για την
προμήθεια απολυμαντικού υγρού χεριών, για την προστασία των υπαλλήλων του ΥΠΕΝ από τη
μετάδοση του κορωνοϊού.
Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημερομηνία ……
ΕΙΔΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΛΙΤΡΟ)
500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ

Απολυμαντικό
υγρό χεριών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 6%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 6% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 60 ημερολογιακές ημέρες

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

-7-

