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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μυτιλήνη 7/12/2016
Α.Π.: 10419

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών)
και του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στις Φοιτητικές Κατοικίες της σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
1. Αντικείμενο πρόσκλησης
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. 59 (επαναληπτική) (θέμα
2.6) πρακτικά συνεδρίασης Συγκλήτου του Ιδρύματος, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί
στη σύναψη σύμβασης «Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ
(Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών) και του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στις Φοιτητικές Κατοικίες της
σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» με γραπτές

σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Μέρους Β’ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και σε εφαρμογή του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Προϋπολογισμός
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
εκατό είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (5.128,20 €) προ ΦΠΑ, & στο συνολικό
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, το οποίο θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ με κωδικό
2014ΣΕ54600038 του ΠΔΕ με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (ΠΚ1993ΣΕ04600012)
και αφορά το εξής CPV:
Ομάδα/Είδος/Υπηρεσία
Υπηρεσίες συντήρησης
Υποσταθμού Μέσης Τάσης &
Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών
(ΗΖ)

Κωδικός CPV
45232221-7
31121100-1
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3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής προ ΦΠΑ για το σύνολο των εργασιών, τα χαρακτηριστικά και οι ποσότητες των
οποίων αναφέρονται στο Μέρος Β’: Τεχνικές Προδιαγραφές- ΠΙΝΑΚΑΣ Α, της παρούσας
πρόσκλησης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε
κάθε στάδιο. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται συστηματικά με
την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών/υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης.
5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εξήντα (60) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Χρόνος & τόπος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένες προσφορές σε σφραγισμένο
φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στον/στην αρμόδια υπάλληλο κα. Κοτζαμάνη Γεωργία, τηλ 22730-82062, το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., στο Περιφερειακό Τμήμα
Οικονομικών Υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, κτίριο ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ,
Καρλόβασι Σάμου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
7. Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, κτίριο ΤΣΟΜΠΑΝΑ
Σάμου), την 19/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Καρλόβασι Σάμου.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται να
προσέλθει αμέσως μετά την ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής
σύμβασης προμήθειας/υπηρεσίας, μεταξύ του ιδίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προσφορά που υποβάλλεται με αναγραφή διαφορετικών ειδών από τα αναγραφόμενα των
Πινάκων, της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
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8. Πληροφορίες – Διευκρινίσεις
Τυχόν διευκρινίσεις & πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου,
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και τον αρμόδιο υπάλληλο Ζάχαρη Νικόλαο τηλ.: 2273-82040, email: nzar@aegean.gr
9. Δημοσιότητα
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στους ιστότοπους: http://et.diavgeia.gov.gr
(Πρόγραμμα Διαύγεια) στις 7/12/2016, http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): στις 7/12/2016 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

10.Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των
υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το
άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του παρόχου το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο
παράδοσης των ειδών
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της
κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου- Περιφερειακό
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
Καρλόβασι Σάμου, κτίριο ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ, ΤΚ: 83200, Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου Κοτζαμάνη
Γεωργία τηλ. 22730 82062
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Χρόνος & τόπος παράδοσης υλικών/υπηρεσιών
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης θα γίνεται όπως προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, σε τακτά διαστήματα ανά μήνα, μετά την υπογραφή
της σύμβασης.
Οι επισκευές, με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, και στις ποσότητες που αναφέρονται στον
Πίνακα Α του Μέρους Β’ της παρούσας πρόσκλησης θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου,, 83200 (συνεννόηση: κ. Ζάχαρης Νικ., τηλ.
22730 82040).
12. Παραλαβή υλικών/υπηρεσιών
Τις εκτελεσθείσες εργασίες θα παραλάβουν οι Επιτροπές παραλαβής κάθε Πανεπιστημιακής
Μονάδας οι οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής.
13. Κατάρτιση & υποβολή προσφορών
Γίνονται δεκτές προσφορές
 για το σύνολο των ειδών
Προσφορές οι οποίες αφορούν σε
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 μέρος των ειδών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
Οι προσφορές πρέπει:
 Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
 Nα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών)
και του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στις Φοιτητικές Κατοικίες της σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10419
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ, ΤΚ 83200, ΚΑΡΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/12/2016
Μέσα στον κυρίως/ενιαίο φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία ως εξής:
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
(χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:
α/α Περιγραφή
1
Υπεύθυνη Δήλωση* του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και θα
δηλώνεται ότι:
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο του ιδίου όσο και των
εργαζομένων του και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
 έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της παροχής
υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση,
 Έλαβε γνώση των κτιρίων και των εγκατεστημένων μονάδων Υποσταθμού
ΜΤ και των 6 Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών (ΗΖ)
 θα εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης σε διάστημα 30 ημερών από την
υπογραφή της σύμβαση, αλλά θα έχει την ευθύνη για δωρεάν αποκατάσταση
τυχόν έκτακτης βλάβης για ένα ημερολογιακό έτος
 αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης,
 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
2
Συμπληρωμένος ο Πίνακας Α των τεχνικών προδιαγραφών του Μέρους Β’ της
πρόσκλησης.
3
Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
με αντιπρόσωπό τους.
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*Για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ.

Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ η δήλωση θα προέρχεται από τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο
οποίος περιέχει τον πίνακα Β του Μέρους Γ’ της παρούσας πρόσκλησης.
14. Σύμβαση - Ισχύς - Διάρκεια - Τροποποίηση
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση. Η
διάρκεια της σύμβασης θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών ανά
Πανεπιστημιακή Μονάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων
της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους
δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να
μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στην
Πρόσκληση.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

O Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Γκρίτζαλης Στέφανος
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Στα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Καρλόβασι Σάμου και συγκεκριμένα στις
Φοιτητικές κατοικίες (κτίρια Α,Β,Γ,Δ) και κτίρια Προβατάρης & Εμπορική Σχολή, υπάρχουν
εγκατεστημένες Μονάδες με Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη (διαφόρων τύπων), οι οποίες πρέπει
να τυγχάνουν κανονικής προληπτικής συντήρησης από αδειοδοτημένο και έμπειρο
προσωπικό/φορέα. Ομοίως στο κτίριο Δ των Φοιτητικών κατοικιών υπάρχει Υποσταθμός
Μέσης Τάσης, που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στα 4 κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών.
α/α

Είδος & Περιγραφή εργασιών

1

Α. Προληπτική Συντήρηση και Έλεγχος όλου του εγκατεστημένου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Εταιρείας Schneider Electric (Πινάκων Μέσης & Χαµηλής Τάσης καθώς και των
Μετασχηματιστών) στο κτίριο Δ των Φοιτητικών Κατοικιών.
Συγκεκριμένα, θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο, επί τόπου:
1. Προληπτική Συντήρηση Πινάκων Μέσης Τάσης
2. Προληπτική Συντήρηση Πινάκων Χαµηλής Τάσης
3. Προληπτική Συντήρηση Μετασχηµατιστών Ξηρού Τύπου
4. Προληπτική Συντήρηση Μετασχηµατιστών Ελαίου

Β. Επιπλέον εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται και επισημαίνονται στην έκθεση
συντήρησης του ΥΣ ΜΤ που πραγματοποίησε η εταιρεία ΕΒΙΑΡ με το αρ. πρ. 300/521 της
7/1/2016
Γ. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται αμέσως
μετά τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας.
2

Α. Η ετήσια συντήρηση για συνολικά 6 πετρελαιοκινητήρες ΗΖ: στις Φοιτητικές Κατοικίες 4 Η/Ζ
22ΚVA (PETROGEN), στο κτίριο ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 Η/Ζ 66 KVA ( PETROGEN) και στο κτίριο
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ 1 Η/Ζ (John Deere), προβλέπει:
- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση
υγρού κυκλώματος ψύξης.
- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα
- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης
- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας
- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα
- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου
- Αρχικός έλεγχος βλάβης
Β. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται δωρεάν,
αμέσως μετά τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Υποσταθμού Τάσης & ΗΖ

16PROC005529661 2016-12-07
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται και τοποθετούνται στο φάκελο της Οικονομικής
Προσφοράς)
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.
Ο Πίνακας αφορά σε προμήθεια ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΕΞΙ (6) Η/Ζ

1
α/α

2

3

4

5=3Χ4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ (€),
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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