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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.
Για την υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, για διάρκεια ενός έτους, το Δ.Σ της
εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 266/A12/21-12-2018 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με
βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή επιχείρησης παροχής Οικονομικών /Λογιστικών υπηρεσιών
(νομικού ή φυσικού προσώπου), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
2. Ο προϋπολογισμός της αξίας των υπηρεσιών για ένα (1) έτος, έχει προϋπολογιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή
μέχρι του ποσού των Ευρώ εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ την
5η Φεβρουαρίου 2019 , καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» την 5η Φεβρουαρίου 2019,
λαμβάνοντας κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC004413595
4.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής είναι
τα ακόλουθα:
(α)

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Λ. Λιοσίων 301, 104 45 ΑΘΗΝΑ
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(β)

Αριθμός Τηλεφώνου: + 30 210 83 18 158

(γ)

Αριθμός Φαξ: + 30 210 83 18 558

5.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3891/2010, του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και του
Κ. Ν. 2190/1920 (όσες διατάξεις αυτού εξακολουθούν να ισχύουν), του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και την ανωτέρω υπ’ αριθμ.
266/Α12/21-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ περί προκηρύξεως του παρόντος
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που εδρεύουν στην
ημεδαπή, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος
Διαγωνισμού καθώς και το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Καταχώρηση λογιστικών στοιχείων με βάση το ΕΓΛΣ και ΚΒΣ καθώς και με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2. Σύνταξη μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ
3. Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων τακτικών ή έκτακτων οικονομικών αναφορών της ΓΑΙΑΟΣΕ ως
Ν.Π.Ι.Δ., προς τα Υπουργεία ΥΠΟ.ΜΕ.Δ.Ι και ΥΠ.ΟΙΚ. , το Γ.Λ.Κ. καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
προκύψει σχετική με οικονομικές αναφορές .
4. Μηνιαία μισθοδοσία προσωπικού – έκδοση εκκαθαριστικών δηλώσεων και ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών
εργαζομένων, απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και παρακρατούμενων φόρων, σύνταξη/υποβολή δήλωσης ΦΜΥ
5. Εργασίες κλεισίματος βιβλίων εταιρείας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (οικονομικές
καταστάσεις/ισολογισμός, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθάρισης ΦΠΑ, ισοζύγιο πελατών
προμηθευτών)
6. Κάθε άλλη εργασία σχετική ή παρεπόμενη που κατ΄ εύλογη κρίση απαιτείται για την εκτέλεση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
7. Απαιτούμενη διάθεση Στελεχών:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε 8ωρη βάση, στην ΓΑΙΑΟΣΕ το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό:
I.
II.
III.

Λογιστή Α΄ τάξης με αποδεδειγμένη 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία.
Βοηθό Λογιστή απόφοιτο οικονομικού Πανεπιστημίου με 5ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε
διπλογραφικά βιβλία.
Αμφότεροι θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ , του Microsoft Excel και άριστη γνώση του
λογιστικού προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην εταιρεία ένα (1), επιπλέον των ανωτέρω, εξειδικευμένο στέλεχος
τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα για πέντε (5) τουλάχιστον ώρες κάθε μέρα, με 20ετή τουλάχιστον εμπειρία σε
διπλογραφικά βιβλία εκ των οποίων πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση
εταιρειών του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), ειδική γνώση σε παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού και σύνταξης των απαιτούμενων
δημοσιονομικών αναφορών ανά μήνα -τρίμηνο – έτος και οποτεδήποτε απαιτηθεί, προς Γ.Λ.Κ και Υπουργείο
Υποδομών.
9. Έναρξη Λειτουργίας της επιχείρησης του διαγωνιζομένου με αντικείμενο την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών,
για δέκα πέντε (15) τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ– ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.
1. Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του
«ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I
καθώς και 2 σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Σφραγισμένος A’ Υποφάκελος Προσωπικά στοιχεία – Δικαιολογητικά Ποιοτικής επιλογής
Οι υποψήφιοι θα περιλάβουν σε σφραγισμένο υποφάκελο τα παρακάτω στοιχεία:
1.

Πλήρη στοιχεία παρουσίασης υποψήφιας εταιρείας (ΑΦΜ, έδρα, ΔΟΥ, στελέχωση)

2.

Φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα

3.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών που εκπροσωπούν την εταιρεία.

4.
Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης/εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο, από την οποία να
προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί τουλάχιστον για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη με αντικείμενο την παροχή
λογιστικών υπηρεσιών.
5.
Απόδειξη εμπειρίας επιχείρησης: Βεβαιώσεις εργοδοτών/πελατών και υπογεγραμμένες συμβάσεις με τις
οποίες αποδεικνύεται η εμπειρία της επιχείρησης στην εκτέλεση των παραπάνω απαιτούμενων υπηρεσιών με
αριθμούς Α1,Α2,Α3 (για Ν.Π.Ι.Δ, φορέων ή μη Γενικής Κυβέρνησης), Α4 και Α5.
6.
Ονοματεπώνυμα των 3 στελεχών που θα διατεθούν στην εταιρεία για την εκτέλεση των απαιτούμενων
εργασιών και αποδείξεις ζητούμενης εμπειρίας, δηλαδή:
6.1 Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο.
6.2 Βεβαιώσεις εργοδοτών και υπογεγραμμένες συμβάσεις με τις οποίες αποδεικνύεται η εμπειρία κάθε ενός εκ
των 3 στελεχών που θα διατεθούν στη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Σφραγισμένος Β’ Υποφάκελος Οικονομική προσφορά:
Οι υποψήφιοι θα αναγράψουν σε σφραγισμένο φάκελο ολογράφως και αριθμητικά την Οικονομική τους προσφορά
για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος II.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/02/2019, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και
λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λ. Λιοσίων 301, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους,
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς
ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε
στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός
εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή
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μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των Διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών
γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους
λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από
την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους έως την Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00
μ. μ, στα γραφεία της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ – Λιοσίων 301, Τ.Κ. 10445 Αθήνα, σε σφραγισμένο φάκελο στο
εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται ‘’ Προσφορά για την Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στη ΓΑΙΑΟΣΕ
ΑΕ’’.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή που θα ορισθεί από την εταιρεία.
Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να είναι κλειστοί και απαραίτητα
να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, email)
καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2019
Προς: ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Λ. Λιοσίων 301, 1ος Όροφος
104 45– ΑΘΗΝΑ
Επωνυμία Διαγωνιζομένου :
Στοιχεία Εκπροσώπου:
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας):
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού

Διεξαγωγή διαγωνισμού
1

2

3

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή Διαγωνισμού μισή ώρα
μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη Λεωφ.
Λιοσίων 301, 1ος όροφος, Αθήνα, παρουσία των Διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
τους. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των Προσφορών και η αποσφράγιση των επιμέρους υποφακέλων
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, αποσφραγίζει
δημόσια τον κυρίως φάκελο κάθε Προσφοράς και διαπιστώνει την ύπαρξη εντός αυτού της αίτησης
συμμετοχής και των επιμέρους υποφακέλων (Α’ και Β’) της Προσφοράς.
Στη συνέχεια, εφόσον είναι χρονικά εφικτό, ή σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού
αποσφραγίζει τους υποφακέλους Α , αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι
πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα μέλος της Επιτροπής. Οι υποφάκελοι Β
των Οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
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Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει το περιεχόμενο των
υποφακέλων Α’ προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Οι προσφορές των Διαγωνιζομένων που κρίνεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απορρίπτονται, χωρίς να διενεργηθεί αξιολόγηση της
οικονομικής προσφοράς τους. Τέλος η επιτροπή ενημερώνει τους υποψηφίους, των οποίων τα κριτήρια
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιλογής.
Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποφακέλων Α’ και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή
συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται:
1 Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
2 Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από
αυτούς.
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Στη συνέχεια σε νέα δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής, αποσφραγίζονται οι Οικονομικές προσφορές των
διαγωνιζομένων (υποφάκελος Β) που καλύπτουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και συντάσσεται το πρακτικό
αξιολόγησης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά οικονομικής προσφοράς. Το Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους
Διαγωνιζόμενους κατόπιν αιτήσεώς τους.
4.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες
να υποβάλουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής τους (με τηλεομοιοτυπία)
δικαιολογητικά συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά των ήδη υποβληθέντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Αν
τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να
απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές επί του πρακτικού αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς κρίση. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ανακηρύσσει με τη σχετική του απόφαση τον Ανάδοχο.
2.
Η ανακήρυξη του Αναδόχου δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο,
υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και θα τεθεί σε ισχύ από
και με την υπογραφή της.
2.1.
Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό
έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
14.3. Η Αναθέτουσα Αρχή τάσσει ημερομηνία στον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης. Αν περάσει η
ταχθείσα προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, ή αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύψει ότι
ο Ανάδοχος εμπίπτει σε κάποιο από τους λόγους αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο. Στην
προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί ανακήρυξη ως Αναδόχου του δεύτερου στη σειρά κατάταξης
Διαγωνιζομένου ή η επανάληψη του διαγωνισμού.
14.4. Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412 του
2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο.
Η συμμετοχή ενός και μόνο Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
Διαγωνισμού σε περίπτωση που η προσφορά του κριθεί ικανοποιητική ό την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των
Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

:

ΕΔΡΑ

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
FAX

:

E-MAIL

:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου: …………………………………..

Προσφερόμενη τιμή (εκτός ΦΠΑ): αριθμητικά…..και ολογράφως……

ΑΘΗΝΑ, ………./……../2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

