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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προμήθεια«2.000 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»
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Είδος προμήθειας: …………………
Προμηθευτής: ………….
Αρ. Διακήρυξης: …………..
Αρ. Σύμβασης : …………….

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Συμβατική Δαπάνη:
Φ.Π.Α.:
Σύνολο:

…………….. €
……………. €
…………………. €

Στην Αθήνα σήμερα στις …... του μηνός ……………… του έτους 2012, ημέρα ……………………, μεταξύ των κατωτέρω
συμβαλλομένων:
1.- της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
τον διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθμ. 30 [Α.Φ.Μ. 099080010, ΔΟΥ
ΦΑΒΕ Αθηνών] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ.
Ηρακλή Δρούλια, στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως η «ΟΣΚ» και
2.- τ…. ………. με την επωνυμία «……………..» και τον διακριτικό τίτλο “……….”, που εδρεύει στ.. ……., οδός ……….,
αριθμ. ……….. [ΑΦΜ ………………. ΔΟΥ ………. …………] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από τ...ν ………. αυτής κ. …………… (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως ο «Προμηθευτής».
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την με αριθ. ……………
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ, κατακυρώθηκε η ανάθεση της
προμήθειας στον Προμηθευτή και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Δημοσίου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 3Ε/Α/2011 Διακήρυξης και την
ισχύουσα Νομοθεσία για την προμήθεια:
2.000 τεμ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 1.260.000,00 μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠ.Α.
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζονται οι όροι εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,
την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε κατά
την διάρκεια του διαγωνισμού.
Η Σύμβαση αυτή θα εκτελεστεί με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης προμήθειας
1.1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια - πώληση εκ μέρους του Προμηθευτή προς την ΟΣΚ των
ακόλουθων ειδών στις ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω :
2.000 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
1.2. Τα είδη που θα πωλήσει ο Προμηθευτής θα είναι καινουργή και αμεταχείριστα και θα εκπληρώνουν όλες τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Διακήρυξη και προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση ως
αναπόσπαστο μέρος της. Τα είδη αυτά θα ανταποκρίνονται και στα Δείγματα του Προμηθευτή, που
επισημοποιήθηκαν από τη Επιτροπή Αξιολόγησης και φυλάσσονται στις αποθήκες της Ο.Σ.Κ. Σε περίπτωση που δεν
έχει γίνει επισημοποίηση του δείγματος ή δεν υπάρχουν σ’ αυτή πρόσθετες παρατηρήσεις, ο Προμηθευτής

2
Δ/ΞΗ: _________

ΕΙΔΟΣ : ___________________________________

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

αναντίρρητα στην παραγωγή θα εφαρμόσει τις τυχόν παρατηρήσεις που καταγράφονται στο Πρακτικό Αξιολόγησης
Δείγματος του διαγωνισμού.
1.3. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν στις αποθήκες της Ο.Σ.Κ ή και χωρίς καμία επιβάρυνση της ΟΣΚ σε άλλο χώρο
εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, που με έγγραφό της θα υποδείξει στον Προμηθευτή, με βάση το
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων του άρθρου 2 της παρούσας.
1.4. Η μεταφορά και εναπόθεση των ειδών στις αποθήκες της Ο.Σ.Κ ή σε άλλο χώρο, θα πραγματοποιείται με
επιμέλεια και δαπάνη του Προμηθευτή.
Άρθρο 2
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών της προμήθειας
2.1. Η παράδοση των ειδών προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τμηματικές παραδόσεις μέχρι τις .. / .. /2013.
2.2. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών της προμήθειας έχει ως εξής:
ΤΜ/ΚΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

η

30 ημέρες

-

η

2

60 ημέρες

100

3η

90 ημέρες

100

η

120 ημέρες

200

η

5
6η

150 ημέρες

200

180 ημέρες

200

7η

210 ημέρες

200

η

240 ημέρες

200

η

270 ημέρες

200

η

10

300 ημέρες

200

11η

330 ημέρες

200

η

360 ημέρες

200

1

4

8
9

12

2.3. Για την διενέργεια οποιασδήποτε τμηματικής παράδοσης πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας
ολοκλήρωσης αυτής, είναι απαραίτητη η προηγούμενη (πριν από 7 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες) έγγραφη
γνωστοποίηση αυτής στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Εξοπλισμού Σχολείων της ΟΣΚ.
2.4. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατά το ¼ αυτού με πρωτοβουλία της ΟΣΚ ή έπειτα από
αίτημα του Προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου που εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΟΣΚ.
Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος συμφωνείται νέο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που αποτελεί
προσάρτημα της Σύμβασης αυτής και τροποποιεί την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.
2.5. Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης, σε οποιαδήποτε των τμηματικών παραδόσεων της παραγράφου 2 αυτού
του άρθρου, δεν επηρεάζονται οι επόμενες. Επί των μηνιαίων τμηματικών παραδόσεων μπορεί να χορηγηθεί
παράταση κατά τις κείμενες διατάξεις.
2.6. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης τμηματικών ή
συνολικών ποσοτήτων μπορούν να μετατεθούν. Σε περίπτωση που χορηγηθεί μετάθεση χρόνου σε οποιαδήποτε
τμηματική παράδοση, συμπαρασύρει τις επόμενες σε μετάθεση ίσου χρόνου.
Στην περίπτωση καθυστέρησης επί των τμηματικών προθεσμιών και χορήγησης παράτασης ο υπολογισμός του
προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρ. 32 του Π.Δ. 118/07) γίνεται με βάσει τον μέγιστο χρόνο παράτασης επί
του συνολικού συμβατικού χρονοδιαγράμματος.
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2.7. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που χορηγηθεί παράταση μετά τη λήξη της, εάν τα είδη της προμήθειας δεν
παραδοθούν, θα κινηθεί η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρ. 34 του Π.Δ. 118/07).
2.8. Από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων εξαιρείται η χρονική περίοδος των θερινών διακοπών του
μηνός Αυγούστου ως τούτη επακριβώς καθορίζεται κατ’ έτος με σχετική Απόφαση για τον ΟΣΚ ΑΕ.
Άρθρο 3
Παραλαβή υλικών
3.1. Η ημεροχρονολογία παράδοσης των ειδών επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Προμηθευτή πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα παράδοσης των. Σε περίπτωση μη έγγραφης ενημέρωσης
ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 26, 27, 28 του Π.Δ. 118/07.
3.2. Το ωράριο λειτουργίας των αποθηκών της ΟΣΚ, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας είναι: 8:00 π.μ
έως 14:00 μ.μ
3.3. Ο Προμηθευτής με την παράδοση του είδους στην αποθήκη της ΟΣΚ ή σε τυχόν άλλο χώρο που τούτος κατά
τα ανωτέρω έχει καθορίσει, υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφη έκθεση παράδοσης ειδών, αποδεικτικό παράδοσης,
(δελτίο αποστολής) όπου αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης
αυτής. Το αποδεικτικό παράδοσης υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή και τον υπεύθυνο της ΟΣΚ σε
δύο αντίτυπα, ένα παραδίδεται στην Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και ένα παραδίδεται στον εκπρόσωπο του
Προμηθευτή θεωρημένο κατάλληλα από αρμόδιο όργανο της ΟΣΚ.
3.4. Μετά τα ανωτέρω και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών αρχίζει από την Επιτροπή Παραλαβής η διαδικασία
παραλαβής των ειδών.
3.5. Η Επιτροπή Παραλαβής Υλικών διενεργεί την παραλαβή μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των προς
προμήθεια ειδών και ολοκληρώνει το έργο της κατά το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν ορίζει με απόφαση της την διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου. Κατά την διαδικασία της παραλαβής και
έλεγχου των ειδών δικαιούται να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προμηθευτή .
3.6. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί σε κάθε τμηματική παράδοση και κατά την απόλυτη κρίση αυτής,
όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την διαπίστωση της συμφωνίας των υπό προμήθεια
ειδών με την Τεχνική Προδιαγραφή της Διακήρυξης.
3.7. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της παραλαβής συντάσσεται Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, όπου
σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις για πραγματικά ελαττώματα ειδών ή ελλείψεις παραδοτέων ποσοτήτων, που
αναφέρονται στο αποδεικτικό παράδοσης ή απόρριψη του συνόλου ή μέρους της παραλαβής ή συνολική αποδοχή
της παραλαβής. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής κοινοποιείται στον Προμηθευτή μέσα σε πέντε ημέρες από την σύνταξη
του. Σε περίπτωση διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), μόνο
μετά την ολοκλήρωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων.
3.8. Αν τα είδη απορριφθούν οριστικά μετά από σχετική Απόφαση του Δ. Σ. της ΟΣΚ. Ο Προμηθευτής υποχρεούται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση:
α) Να τα αντικαταστήσει στον τασσόμενο χρόνο με άμεση αποκομιδή των απορριφθέντων αν αυτό προβλέπεται για
λόγους αποθηκευτικών χώρων.
β) Να τα αντικαταστήσει με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, η
αποκομιδή όμως των απορριφθέντων ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση και της τελευταίας συμβατικής
ποσότητας.
3.8. Εάν δεν καταρτισθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής με ή χωρίς παρατηρήσεις ή και πρωτόκολλο μερικής ή
ολικής απόρριψης της παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από σχετική όχληση του Προμηθευτή ο οποίος
υποχρεωτικά κατά την παράδοση έχει τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, θεωρείται ότι η παραλαβή έγινε από
τον αγοραστή χωρίς επιφυλάξεις.
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3.9. Σε περίπτωση που για την νόμιμη χρήση των ειδών της προμήθειας απαιτείται οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση
από τρίτους αυτή κατατίθεται στον αγοραστή πριν την προσκόμιση των ειδών άλλως τα είδη δε επιτρέπεται να
προσκομισθούν ή επιστρέφονται.
Άρθρο 4
Τίμημα
4.1. Η τιμή μονάδος ( χωρίς Φ.Π.Α.) του προμηθευόμενου είδους έχει ως εξής :
-…………………: …. € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
4.2. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 ορίζεται στο ποσό των:
…………………………………………………….. ευρώ
που συνολικά καταβάλλεται στον Προμηθευτή εφ’ όσον ο Προμηθευτής παραδώσει τις συνολικές ποσότητες των
ειδών της προμήθειας και αυτά παραληφθούν οριστικά (ή εναλλακτικά με την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 1,8.2 της με αριθμ. 3Ε/Α/2011 Διακήρυξης).
4.3. Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0.10% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης
Προμηθειών του Υπ. Ανάπτυξης, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 2% και επί του ποσού του
χαρτοσήμου εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α (συνολικά 0,1024%) που κατατίθεται σ’ οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στον
λογαριασμό με κωδικό ΚΑΕ 3514.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις
5.1. Ο Προμηθευτής με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής καταθέτει την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της
…………………..), με αρ. ……………. που εκδόθηκε στις .. / .. / 201…, ποσού …………………………… €.
5.2. Η εγγύηση αυτή αφορά την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Π.Δ 118/07.
5.3. Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές ενέργειες του
Προμηθευτή, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει την Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της
προμήθειας ή και οποιαδήποτε άρνησή του να αντικαταστήσει άμεσα και ………….. ακατάλληλα είδη της προμήθειας,
που έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής, ήτοι :
α) Σε περίπτωση που παραδοθέντα είδη προμήθειας έχουν κριθεί ακατάλληλα και δεν έχουν παραληφθεί, ο δε
Προμηθευτής αρνείται να τα αντικαταστήσει κατά την διάρκεια της σύμβασης προμήθειας, ήτοι μέχρι την
ημερομηνία της παράδοσης και οριστικής παραλαβής εκ μέρους του της τελευταία τμηματικής παράδοσης των ειδών
της προμήθειας σύμφωνα με το τελικό χρονοδιάγραμμα, το ποσό της ποινικής ρήτρας που αντιστοιχεί στην αξία των
ειδών αυτών, καταπίπτει υπέρ του αγοραστή.
β) Σε περίπτωση υπέρβασης του αρχικού χρονοδιαγράμματος η ποινική ρήτρα καταπίπτει υπέρ της ΟΣΚ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 .
5.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί εγγυητικών επιστολών του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ.
118/07.
5.5. Ο Προμηθευτής εγγυάται ανεπιφύλακτα την στερεότητα των ειδών για τρία (3) έτη, από την οριστική
παράδοση τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Στο διάστημα αυτό ο Προμηθευτής έχει την
υποχρέωση, έπειτα από ειδοποίηση της ΟΣΚ, να αντικαθιστά ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα, που έχει υποστεί βλάβη
ή φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση.
5.6. Οι Εγγυητικές Επιστολές επιστρέφονται στον Προμηθευτή κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07, άρθρο 25.
Άρθρο 6
Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της προμήθειας
6.1. Ο Προμηθευτής ανακοινώνει εγγράφως στην ΟΣΚ τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του για την εφαρμογή των
όρων της Σύμβασης .
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

6.2. Η ΟΣΚ εγγράφως στον Προμηθευτή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της για την εφαρμογή των όρων της
Σύμβασης.
6.3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με τηλεγράφημα,
τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και
απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου.
Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με τα οριζόμενα
στα άρθρα 3 και 4 ορίζεται η Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων της Ο.Σ.Κ.
Άρθρο 7
Γενικές ρυθμίσεις
7.1. Σε περίπτωση διαφωνίας γα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής επιδιώκεται φιλικός
διακανονισμός και ρύθμιση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό η παραπονούμενη πλευρά υποβάλει εγγράφως αίτημα
διευθέτησης ιδιωτικής διαφοράς, στην οποία αναφέρει το αντικείμενο της διαφοράς, τις προτάσεις της για την
διευθέτηση και τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται. Το αίτημα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και
απευθύνεται προς τον εκπρόσωπο της άλλης πλευράς. Εάν μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή
αιτήματος για διευθέτηση δεν επιλυθεί η διαφορά με συμφωνία, κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει
στα αρμόδια δικαστήρια.
7.2. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
7.3. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
της ΟΣΚ και του Προμηθευτή, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι προβλέψεις των επισυναπτόμενων στην παρούσα
Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «2.000 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα», οι προβλέψεις της με αριθμ.
3Ε/Α/2011 Διακήρυξης καθώς και οι διατάξεις του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το ΠΔ 60/07 και τον Ν. 2286/95.
Άρθρο 8
Εξουσιοδοτημένος Αντίκλητος
8.1. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος της ΟΣΚ ορίζεται ο επιβλέπων την προμήθεια, που ενεργεί για
την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης και θα οριστεί με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Εξοπλισμού
Σχολείων, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Προμηθευτή εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3.
8.2. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος του Προμηθευτή ορίζεται ο …………. που ενεργεί για την
εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης.
Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων τρία (3) έλαβε η
Ο.Σ.Κ. και ένα (1) ……………».
Για την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Για τον Προμηθευτή
…………………………..
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