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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝΧανιά, 21/07/2022
Αρ. Πρωτ: 15839
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για απευθείας αναθέσεις ποσού έως και 2.500 € άνευ ΦΠΑ (άρθρα 118 και 120 ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν)

Αναθέτουσα αρχή

Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενικές πληροφορίες

nicolas.kalogerakis@enveng.tuc.gr και apantidou@tuc.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας

28210 37056, 28210 37040, 28210 37037

E –mail για πληροφορίες επί της πρόσκλησης

aspantidaki@tuc.gr, mkatsiouli@tuc.gr, mkountouraki@tuc.gr,

E-mail αποστολής προσφορών

nicolas.kalogerakis@enveng.tuc.gr, apantidou@tuc.gr και elkesupplies@tuc.gr

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία», με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης
3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης
Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων
ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82573 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Καλογεράκη, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια οργάνου μέτρησης εδάφους και λοιπού εξοπλισμού,
σε τρία (3) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στους κάτωθι πίνακες:

ΤΜΗΜΑ 1 - 64-98
Περιγραφή αιτούμενου είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος
(Καθαρή Αξία)

Χαλαζιακή άμμος (25kg)

6

10,00 €

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

Τιμή συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας πλέον
ΦΠΑ σε €

Τιμή συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας συμπ/νου
ΦΠΑ σε €

24%

60,00 €

74,40 €

ΤΜΗΜΑ 2 - 14-05
Περιγραφή αιτούμενου είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος
(Καθαρή Αξία)

Μετρητής υγρασίας, φωτός και
πεχάμετρο εδάφους

4

11,00 €

Ποσοστό ΦΠΑ
(%)

Τιμή συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας πλέον
ΦΠΑ σε €

Τιμή συνόλου
αιτούμενης ποσότητας
συμπ/νου ΦΠΑ σε €

24%

44,00 €

54,56 €
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3 - 64-98
Περιγραφή αιτούμενων ειδών

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος
(Καθαρή Αξία)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

Τιμή συνόλου
αιτούμενης ποσότητας
πλέον ΦΠΑ σε €

Τιμή συνόλου
αιτούμενης ποσότητας
συμπ/νου ΦΠΑ σε €

Γλάστρες φυτωρίου

70

1,10 €

24%

77,00 €

95,48 €

Πιατάκια Νο 24

70

1,00 €

24%

70,00 €

86,80 €

Φυτά-Πικροδάφνες

70

3,00 €

13%

210,00 €

237,30 €

Συνολικό κόστος 357,00 € καθαρή αξία

Συνολικό κόστος
419,58 € συμπ/νου
ΦΠΑ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η παρούσα διαδικασία προμήθειας περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα, ως αυτά εκτίθενται ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δύναται να καταθέσει/αποστείλει προσφορά για ένα (1), ή περισσότερα ή και για τα τρία (3) τμήματα της
πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ (461,00
€) πλέον ΦΠΑ ποσοστών 13% και 24% και ποσού ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (87,54 €), ήτοι στο ποσό
των πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (548,54 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 1: Ο προϋπολογισμός του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24% και
ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (14,40 €), ήτοι στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών
(74,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 2: Ο προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού
24% και ποσού δεκατεσσάρων ευρώ πενήντα έξι λεπτών (14,56 €), ήτοι στο ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ πενήντα έξι (54,56
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 3: Ο προϋπολογισμός του Τμήματος 3 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ (357,00 €) πλέον ΦΠΑ
ποσοστών 13% και 24% και ποσού εξήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (62,58 €), ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων
δεκαεννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (419,58 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV:
Τμήμα 1: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην
μεταλλευτική βιομηχανία», με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs
2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και
συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-98 Λοιπά έξοδα (έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες κατηγορίες) / CPV 31000000-6.
Τμήμα 2 : Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην
μεταλλευτική βιομηχανία», με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs
2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και
συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-05 Επιστημονικά όργανα / CPV 38000000-5.
Τμήμα 3: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην
μεταλλευτική βιομηχανία», με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs
2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και
συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-98 Λοιπά έξοδα (έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες κατηγορίες) / CPV 31000000-6.
Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της.
Χρόνος παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο
ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.
Τόπος παράδοσης: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), Κτίριο Κ1, Πολυτεχνειούπολη,
Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100, Χανιά.
Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παράδοση.
Κρατήσεις: Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016,
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),
3
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ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
δ) Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν
με νεότερες
διατάξεις. ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού του Τιμολογίου.

Περιεχόμενο τεχνικής - οικονομικής προσφοράς: Η τεχνική-οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνο ισχύος, ποσό
καθαρής αξίας (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσό προσφοράς
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ημερομηνία, υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα
της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι η τεχνική-οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα
Τεχνικής-Οικονομικής προσφοράς» της παρούσας.
Τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος
Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
- Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: nicolas.kalogerakis@enveng.tuc.gr, apantidou@tuc.gr και elkesupplies@tuc.gr,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση έντυπης αποστολής, η τεχνική και οικονομική προσφορά υπογράφονται ιδιόχειρα (πρωτότυπα) από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της επιχείρησης.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η τεχνική και η οικονομική προσφορά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή νομίμου
εκπροσώπου με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του
δημοσίου, εφόσον η διακίνηση των εγγράφων είναι ηλεκτρονική, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4727/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το αρμόδιο
τμήμα μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως απορρίπτονται.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευση
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ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Παράρτημα Τεχνικής – Οικονομικής
Προσφοράς:
TMHMA 1

Α/
Α

Είδος

Ποσότητα

Συμμόρφωση
ΝΑΙ/ΟΧΙ
(δηλώνεται ρητά
ότι πληρούνται οι
αιτούμενες
τεχνικές
προδιαγραφές,
όπως
περιγράφονται)

Τιμή μονάδος
προσφοράς πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

€

€

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας
συμπ/νου ΦΠΑ
σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

Χαλαζιακή άμμος 25kg

(Χαλαζιακή άμμος διαμέτρου 1-2mm σε
1

τσουβάλια των 25kg, θα χρησιμοποιηθεί
για
υπόστρωμα
σε
πειράματα
φυτοεξυγίανσης)

10

€

Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Ημερομηνία:
Σφραγίδα Επιχείρησης-Υπογραφή
(ψηφιακή σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς, ιδιόχειρη σε περίπτωση έντυπης αποστολής της)

TMHMA 2

Α/
Α

Είδος

Ποσότητα

1

Μετρητής υγρασίας ,φωτός και πεχάμετρο
εδάφους
(Μετρητής εδάφους-χώματος 3 σε 1, για
μέτρηση υγρασίας, έντασης φωτός και pH
(για αναγνώριση αν είναι όξινο ή
αλκαλικό) με ηλεκτρική τροφοδοσία,
ευανάγνωστη οθόνη, διακόπτη για επιλογή
μέτρησης και 2 ράβδους ~20cm για να
εισχωρούν στο έδαφος)

4

Συμμόρφωση
ΝΑΙ/ΟΧΙ
(δηλώνεται ρητά
ότι πληρούνται οι
αιτούμενες
τεχνικές
προδιαγραφές,
όπως
περιγράφονται)

Τιμή μονάδος
προσφοράς πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

€

€

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας
συμπ/νου ΦΠΑ
σε €
(αριθμητικώς και
ολογράφως)

€

Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Ημερομηνία:
Σφραγίδα Επιχείρησης-Υπογραφή
(ψηφιακή σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς, ιδιόχειρη σε περίπτωση έντυπης αποστολής της)

5

22PROC010979357 2022-07-21
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
TMHMA 3

Α/
Α

Είδος

Ποσότητα

Συμμόρφωση
ΝΑΙ/ΟΧΙ
(δηλώνεται ρητά
ότι πληρούνται οι
αιτούμενες
τεχνικές
προδιαγραφές,
όπως
περιγράφονται)

Τιμή μονάδος
προσφοράς πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας πλέον
ΦΠΑ σε €
(αριθμητικώς
και ολογράφως)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

Τιμή προσφοράς
συνόλου
αιτούμενης
ποσότητας
συμπ/νου ΦΠΑ
σε €
(αριθμητικώς και
ολογράφως)

1

Γλάστρες φυτωρίου
(Γλάστρες φυτωρίου πλαστικές των 5L)

70

€

€

€

2

Πιατάκια Νο 24
(Πιατάκια πλαστικά για τις παραπάνω
γλάστρες No24)

70

€

€

€

3

Φυτά-Πικροδάφνες
(Φυτά πυκροδάφνες ηλικίας 5 μηνών έως
1 έτους)

70

€

€

€

Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Ημερομηνία:

Σφραγίδα Επιχείρησης-Υπογραφή
(ψηφιακή σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς, ιδιόχειρη σε περίπτωση έντυπης αποστολής της)

6

