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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ
Πίστωση 18.600,00€ με ΦΠΑ
Προκήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α)
ο
καθώς και την υπ’ αριθ. απόφαση Δ.Σ. 23/07-11-2017, θέμα II. 7 , προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)

Είδος διαγωνισμού

Συνοπτικός για ανάδειξη μειοδότη

Κριτήριο κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά/μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

CPV

33141620-2

Προϋπολογισμός

18.600,00€ με ΦΠΑ

Κατάθεση προσφορών έως

Τρίτη, 28-11-2017, ώρα 11:00 π.μ.,
στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας

Τρίτη, 28-11-2017, ώρα 12:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών

120 ημερολογιακές ημέρες

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών
και οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο

ΑΡΘΡΟ 2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Τουλάχιστον τρία (3) κανάλια.

2) Δειγματοληψία με ανάλυση 24 bits και συχνότητα έως 50 kHz σε όλα τα κανάλια.
3) Τουλάχιστον τρεις (3) ενισχυτές με ευαισθησία από 0.5 μV/Div έως 20 mV/Div, κατώφλι
απόρριψης θορύβου μεγαλύτερο των 120 dB και στάθμη θορύβου μικρότερη του 0.5μV
rms.
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4) Πολύσπαστο βραχίονα στήριξης ενισχυτών.
5) Τροχήλατη βάση.
6) Προγράμματα ηλεκτρομυογραφίας και αγωγής νεύρου (συμπεριλαμβανομένων standard
EMG, MNC, SNC, F-Wave, MEP, H-Reflex, Blink Reflex, Decrement Test, SSR).
7) Ερεθιστή σταθερού ρεύματος ρυθμιζόμενης έντασης από 0 mA έως 100 mA και
διάρκειας παλμού από 20 μs έως 1 ms.
8) Σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή Intel i7 (ή ανώτερο), RAM 8GB (ή ανώτερο),
σκληρό δίσκο 1 TB (ή ανώτερο), windows 10, οθόνη 22 ιντσών.
9) Εκτυπωτή έγχρωμο ανάλυσης τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi.
10) Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ασθενών στην Ελληνική γλώσσα.
11) Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών μοντέλων διαγνωστικής αναφοράς.
Ο κειμενογράφος να ενεργοποιείται άμεσα χωρίς να απαιτείται έξοδος από το λογισμικό
καταγραφής σημάτων EMG.
12) Δυνατότητα ταυτόχρονης σύγκρισης ιχνών μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς.
13) Δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής σημάτων EMG και ήχου, σε πραγματικό
χρόνο.
14) Δυνατότητα αποτύπωσης εύρους φυσιολογικών τιμών καθώς και σύγκρισης των
μετρήσεων με αυτές.
15) Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων από απομακρυσμένους Η/Υ, συνδεδεμένους στο
δίκτυο του νοσοκομείου, από τουλάχιστον πέντε χρήστες.
16) Παράδοση στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, εντός δέκα (10) ημερών, με επίδειξη
ορθής λειτουργίας ενώπιον της επιτροπής παραλαβής
17) Κατά την παράδοση, να συνοδεύεται από πλήρες πακέτο καλωδίων, βελονοειδών
ηλεκτροδίων και λοιπών αναλωσίμων. Απαιτείται αναλυτική περιγραφή, με την οποία θα
προσδιορίζεται το είδος και η ποσότητα όλων των αναλωσίμων υλικών που θα συνοδεύουν
το μηχάνημα κατά την παράδοσή του.
18) Αναλυτική αναφορά των διαθέσιμων μεγεθών και συσκευασιών των ομόκεντρων
βελονοειδών ηλεκτροδίων μιας χρήσης, καθώς και όλων των αναλωσίμων. Να αναφέρεται
το κόστος αγοράς του κάθε αναλωσίμου υλικού, καθώς και εάν το προσφερόμενο σύστημα
δέχεται αναλώσιμα υλικά διαφόρων κατασκευαστών.
19) Κατά την παράδοση, να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και να προβλέπεται
πιστοποιημένη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου μας, διάρκειας
τουλάχιστον τριών (3) ημερών.
20) Κατά την παράδοση, να συνοδεύεται από εγχειρίδιο συντήρησης και να προβλέπετε
πιστοποιημένη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου μας, διάρκειας
τουλάχιστον δύο (2) ημερών.
21)

Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης

υπερηχογραφίας. Να αναφέρεται το κόστος της.
2

με δεύτερο ερεθιστή και με κεφαλή
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22) Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του λογισμικού για διασύνδεση συστημάτων
(ενοποίηση με ιατρικό φάκελο). Να αναφέρεται το κόστος.
23) Σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό, του οποίου να αναφέρεται η επωνυμία
καθώς και η εποπτεύουσα αρμόδια αρχή.
24) Διάθεση ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
25) Εγγύηση δύο (2) ετών, η οποία θα καλύπτει τυχόν μεταφορά, εργασία και
ανταλλακτικά.
26) Σε περίπτωση βλάβης, αυτή θα πρέπει να αποκαθίσταται εντός το πολύ τριών (3)
ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει στο χώρο του
νοσοκομείου μας ίδιο σύστημα για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία επισκευής.
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας ορίζεται σε ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ, εντός του οποίου θα γίνει η
παράδοση των προς προμήθεια ειδών.
Δύναται να δοθεί παράταση ενός μήνα ακόμα έπειτα από γραπτό αίτημα του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του
Νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται, επί ποινή
αποκλεισμού, μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 του Ν.
4412/2016, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α)
φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
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 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη
διακήρυξη υποδείγματα
 1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016:
 Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
 Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του –
τεχνική επάρκεια (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η
Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο αναγράφεται η προσφερόμενη
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων
κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η
προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές
που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους, ή τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή
τους ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαιτούνται βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 200.
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν έχει
οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως επόπτη της σύμβασης,
με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/16.
4
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ΑΡΘΡΟ 14.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία,
(Ν.4412/16).
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αν. Διοικητής
Μπαντής Αθανάσιος
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1.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
β.
Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
γ.
Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου συμφώνως
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
δ.
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.
4412/2016
ε.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην
παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός
κατακυρωθεί στο πρόσωπό μου, οφείλω σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να
προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

6

ΑΔΑ: 75Λ6ΟΡΡ1-735

17PROC002256021 2017-11-16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ»
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό,
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω
e-mail:
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τίμημα
αριθμητικώς

ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
αριθμητικώς

Τίμημα
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
ολογράφως

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε
άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν
στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς και της τιμής
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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