Α.Τ. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
------------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
Αρ. 27/2019

«Προμήθεια μικροεργαλείων για την Πολιτική Προστασία»
Προϋπολογισμού: 2.995,84 Ευρώ (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 20-6654.003
CPV: 33192160-1 Φορείο
31120000-3 Γεννήτριες
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων
34928460-0 Οδικοί κώνοι

1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
6. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Α.Τ. 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ:
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια μικροεργαλείων για την
Πολιτική Προστασία»

Αριθ. Μελέτης:

27/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προμήθεια αφορά αγορά φορείου τύπου Sked Διάσωσης πλήρες, αποτελούμενο από
αφρώδες σύστημα επίπλευσης, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος (Η/Ζ) πετρελαίου, εργαλεία χειρός
και οδικούς κώνους για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμο
Σαλαμίνας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) του Ν.3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) και έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου Έτους 2019 με Κ.Α. 20-6654.003.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό τωv 2.995,84 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2019 με Κ.Α 20.6654.003.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 21/10/2019
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα 21/10/2018
Η συντάξασα

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ(ΠΕ9)

Α.Τ. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ:
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια μικροεργαλείων για την
Πολιτική Προστασία»

Αριθ. Μελέτης:

27/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η μελέτη αυτή αφορά την Προμήθεια μικροεργαλείων για την Πολιτική Προστασία για την
κάλυψη αναγκών του Δήμου Σαλαμίνας
Άρθρο 2ο
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Η Τεχνική Έκθεση
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
6. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
Άρθρο 3ο
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις Ν.4412/2016 άρθρο
118 ,του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010
(Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τουΝ.3548/07(Πρόγραμμα
Διαφάνειας) και της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό τωv 2.995,84€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2019 με Κ.Α. 20-6654.003.
Άρθρο 4ο
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος , υποχρεούται να
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι 20 ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί έως
31/12/2019. Ο Δήμος πάντως διατηρεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο εάν λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης των ειδών.
Στον προμηθευτή, που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται
από τον Ν.4412/2016..
Άρθρο 6ο

Α.Τ.
5
Η αναφορά
της εμπορικής ονομασίας όλων των ειδών της μελέτης, σε καμία περίπτωση δεν

-

αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η
αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των
απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που
αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική
ονομασία του είδους που προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη σχετική
περιγραφή.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί , ο Δήμος
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται
να αντικαταστήσει το υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί.
Άρθρο 7ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και
παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο στις ποσότητες ώστε να καλύψουν τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών επικαλούμενος
λόγους ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι
την παράδοση των ειδών.
Άρθρο 8ο
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς
και το κόστος μεταφοράς των ειδών .
Άρθρο 9ο
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,
πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου του τελευταίου εξαμήνου
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
όπως αναφέρεται στον Ν.4412/2016 άρθρο 73
Η πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016
Άρθρο 10ο
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρο 118 παρ. 2, στην χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Άρθρο 11ο
Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων.
Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν.2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση
φόρου εισοδήματος τέσσερα τοις εκατό (4%) στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 21/10/2019
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα 21/10/2019
H συντάξασα

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΣΟΦΡΑ ΣΟΦΙΑ
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Αριθ. Μελέτης:

27/2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Φορείο τύπου Sked Διάσωσης πλήρες, αποτελούμενο από Αφρώδες Σύστημα Επίπλευσης με
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υψηλή προστασία και ασφάλεια του μεταφερόμενου κατά τη διάσωση. Εξοπλισμός για κάθετη ή οριζόντια
ανύψωση. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό άκαμπτο υλικό, ελαφρύ και να αποθηκεύεται καταλαμβάνοντας λίγο
χώρο. Να διατίθεται πλήρες με φορείο, σακίδιο μεταφοράς, ιμάντα οριζόντιας ανύψωσης, σχοινί, αποσπώμενες
λαβές, καραμπίνερ και ιμάντα κάθετης ανύψωσης. Το αφρώδες σύστημα επίπλευσης πρέπει να είναι εύχρηστο
και κατάλληλο για διάσωση σε υγρό στοιχείο και καθετή θέση του διασωζόμενου ακόμα και σε άγρια θάλασσα
με επαρκή πλευστότητα για δυο διασώστες και έναν μεταφερόμενο. Πρέπει να διατίθεται πλήρες με τσάντα
βαρίδιο, Θωρακικό μαξιλάρι, ένα ζευγάρι πλωτήρων αφρού, ένα ζευγάρι λαβών μεγάλου μήκους για την
ανύψωση του φορείου επάνω σε βάρκα ή αποβάθρα και ιμάντες πρόσδεσης για τη στερέωση του μαξιλαριού και
των πλωτήρων στο φορείο

2. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) πετρελαίου με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) με γεννήτρια πετρελαίου 230V. Ισχύς τουλάχιστον 10ΗΡ, κυβισμού 410425cc. Τετράχρονος μονοφασικός κινητήρας και φορητός με ροδάκια μεταφοράς. Να έχει συνεχή ισχύ 6 KVA
και να δουλεύει με ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα) αλλά και εφεδρική εκκίνηση με κορδόνι και με συνεχή
λειτουργία τουλάχιστον 10-12 ώρες . Μικρό βάρος, που συνεπάγεται ευκολία μεταφοράς. Ευκολία και ταχύτητα
στη σύνδεση και εγκατάσταση. Απλότητα στη χρήση, η οποία εξασφαλίζεται όταν ο εξοπλισμός αποτελείται από
λίγα και εύχρηστα τμήματα. Αποτελεσματικότητα και αντοχή, ενόψει των δύσκολων και αντίξοων συνθηκών που
θα χρησιμοποιηθεί.

3. Μπαλαντέζα στροφίο
Τύπος μπαλαντέζας (καρούλι), μήκος καλωδίου 50m. Τύπος καλωδίου 3 Χ 15mm. Πρίζες 4.
4. Μπαλαντέζα φως
Μπαλαντέζα 240V με ντουί πορσελάνης, μήκος καλδίου 10m. Τύπος καλωδίου 2 Χ 5mm.
5. Φτυάρι με στειλιάρι
Από μέταλλο, ανθεκτικής σύστασης για εργασία σε σκληρά εδάφη, διαστάσεων 260 Χ 253 mm.

5
6.Α.Τ.Τσάπες
με στειλιάρι
Από σφυρήλατο μέταλλο, ανθεκτικής σύστασης για εργασία σε σκληρά εδάφη, χωρίς
παραμορφώσεις λόγω χρήσης, πάχος μετάλλου 2-2,5mm. Διαστάσεων στο άνω μέρος 16-17cm και
στο κάτω μέρος 10-11cm.

7. Τσουγκράνες με στειλιάρι
Από σφυρήλατο σίδερο, ανθεκτικής σύστασης με αριθμό δοντιών 12-14, πάχους δοντιών 3-5mm
και απόσταση μεταξύ αυτών 3-3,5cm.
8. Οδικοί κώνοι
Εργοταξιακοί κώνοι από καουτσούκ, πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και
κόκκινους δακτυλίους, ύψους 50cm και βάρους 2,2-2,4Kg, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Θα
έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που θα επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα
πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που συνολικό ύψος να μην
υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Επίσης θα φέρει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 21/10/2019
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα 21/10/2019
Η συντάξασα
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ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ(ΠΕ9)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια μικροεργαλείων για την
Πολιτική Προστασία»

Αριθ. Μελέτης:

27/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φορείο τύπου Sked Διάσωσης πλήρες, αποτελούμενο από Αφρώδες Σύστημα Επίπλευσης με
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υψηλή προστασία και ασφάλεια του μεταφερόμενου κατά τη διάσωση. Εξοπλισμός για κάθετη ή οριζόντια
ανύψωση. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό άκαμπτο υλικό, ελαφρύ και να αποθηκεύεται καταλαμβάνοντας λίγο
χώρο. Να διατίθεται πλήρες με φορείο, σακίδιο μεταφοράς, ιμάντα οριζόντιας ανύψωσης, σχοινί, αποσπώμενες
λαβές, καραμπίνερ και ιμάντα κάθετης ανύψωσης. Το αφρώδες σύστημα επίπλευσης πρέπει να είναι εύχρηστο
και κατάλληλο για διάσωση σε υγρό στοιχείο και καθετή θέση του διασωζόμενου ακόμα και σε άγρια θάλασσα
με επαρκή πλευστότητα για δυο διασώστες και έναν μεταφερόμενο. Πρέπει να διατίθεται πλήρες με τσάντα
βαρίδιο, Θωρακικό μαξιλάρι, ένα ζευγάρι πλωτήρων αφρού, ένα ζευγάρι λαβών μεγάλου μήκους για την
ανύψωση του φορείου επάνω σε βάρκα ή αποβάθρα και ιμάντες πρόσδεσης για τη στερέωση του μαξιλαριού και
των πλωτήρων στο φορείο
2. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) πετρελαίου με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) με γεννήτρια πετρελαίου 230V. Ισχύς τουλάχιστον 10ΗΡ, κυβισμού 410425cc. Τετράχρονος μονοφασικός κινητήρας και φορητός με ροδάκια μεταφοράς. Να έχει συνεχή ισχύ 6 KVA
και να δουλεύει με ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα) αλλά και εφεδρική εκκίνηση με κορδόνι και με συνεχή
λειτουργία τουλάχιστον 10-12 ώρες . Μικρό βάρος, που συνεπάγεται ευκολία μεταφοράς. Ευκολία και ταχύτητα
στη σύνδεση και εγκατάσταση. Απλότητα στη χρήση, η οποία εξασφαλίζεται όταν ο εξοπλισμός αποτελείται από
λίγα και εύχρηστα τμήματα. Αποτελεσματικότητα και αντοχή, ενόψει των δύσκολων και αντίξοων συνθηκών που
θα χρησιμοποιηθεί.

3. Μπαλαντέζα στροφίο
Τύπος μπαλαντέζας (καρούλι), μήκος καλωδίου 50m. Τύπος καλωδίου 3 Χ 15mm. Πρίζες 4.
4. Μπαλαντέζα φως
Μπαλαντέζα 240V με ντουί πορσελάνης, μήκος καλδίου 10m. Τύπος καλωδίου 2 Χ 5mm.
5. Φτυάρι με στειλιάρι
Από μέταλλο, ανθεκτικής σύστασης για εργασία σε σκληρά εδάφη, διαστάσεων 260 Χ 253 mm.
6. Τσάπες με στειλιάρι
Από σφυρήλατο μέταλλο, ανθεκτικής σύστασης για εργασία σε σκληρά εδάφη, χωρίς
παραμορφώσεις λόγω χρήσης, πάχος μετάλλου 2-2,5mm. Διαστάσεων στο άνω μέρος 16-17cm και
στο κάτω μέρος 10-11cm.
7. Τσουγκράνες με στειλιάρι
Από σφυρήλατο σίδερο, ανθεκτικής σύστασης με αριθμό δοντιών 12-14, πάχους δοντιών 3-5mm
και απόσταση μεταξύ αυτών 3-3,5cm.
8. Οδικοί κώνοι
Εργοταξιακοί κώνοι από καουτσούκ, πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και
κόκκινους δακτυλίους, ύψους 50cm και βάρους 2,2-2,4Kg, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Θα
έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που θα επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα

Α.Τ. 5 να μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που συνολικό ύψος να μην
πρέπει
υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Επίσης θα φέρει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή.
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α.Τ. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ:
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια μικροεργαλείων για
την Πολιτική Προστασία»

Αριθ. Μελέτης:

27/2019
01/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ(€)
ΜΟΝΑΔΟΣ(€)

1

Φορείο
τύπου
Διάσωσης

Sked

Τεμ.

1.000

1

1.000

2

Ηλεκτροπαραγωγό
(Η/Ζ) πετρελαίου

Ζεύγος

Τεμ.

700

1

700

3

Μπαλαντέζα στροφίο
Μπαλαντέζα φως
Φτυάρι με στειλιάρι
Τσάπες με στειλιάρι
Τσουγκράνες με στειλιάρι
Οδικοί κώνοι

Τεμ.

60

1

60

Τεμ.

16

1

16

Τεμ.

12

10

120

Τεμ.

12

10

120

Τεμ.

6

20

120

Τεμ.

7

40

280

4
5
6
7
8

ΣΥΝΟΛΟ

2.416,00€

ΦΠΑ 24%

579,84€

ΣΥΝΟΛΟ

2.995,84 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 22/10/2019
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

Σαλαμίνα 21/10/2019
Η συντάξασα

ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ(ΠΕ9)

Α.Τ. 10

:
«Προμήθεια μικροεργαλείων για
την Πολιτική Προστασία»

Αριθ. Μελέτης:

27/2019
01/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ(€)
ΜΟΝΑΔΟΣ(€)
1
1
1
1
10
10
20
40
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

