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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα

Πανεπιστημίου 32
106 79 Αθήνα
Πληρ.:Ν. Παπανικολάου
Τηλ. 210 3382549
Fax 2103611552

8 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.4762

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας
μετατροπής μικροφίλμ σε ψηφιακά αντίγραφα του Αρχείου Αγωνιστών της ΕΒΕ»
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία
Ανάρτησης
Τόπος Υποβολής Προσφορών Πρόσκλησης στη
Διαδικτυακή Πύλη
του ΚΗΜΔΗΣ
Πανεπιστημίου 32
106 79 Αθήνα
Γραφείο Γραμματείας

8/11/2017

Ημερομηνία
Έναρξης Υποβολής
Προσφορών

9/11/2017

Καταληκτική
Ημερομηνία και Ώρα
Υποβολής
Προσφορών

15/11/2017, ώρα
15:00μ.μ.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 141/Α/2003), ), όπως τροποποιήθηκε και με τον Ν 4452/2017 ισχύει
2. Το ΝΔ 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» και το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010, (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και
ευθύνη».
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α 8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
5.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
6.Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011)
7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/2012).
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8. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α), άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν .3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9.Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες
9. Το με αρ. πρωτ. 1626/24-5-2017 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 17REQ001566979
10. To αρ. 39/31-7-2017 Aπόσπασμα Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ
11.Την Απόφαση Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος με αριθ. Πρωτ. 4603/1-11-2017 ,ΑΔΑ
6Θ2Κ46ΨΖ2Μ-Ξ03 και ΑΔΑΜ 17REQ002180658.
12. Tις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με κωδικό ΣΕ544000 και τίτλο “Προμήθεια, υλικοτεχνικός
& επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού & αρχειακού υλικού της ΕΒΕ, της
ΣΑΕ544 ,τροπ.00 της 14/7/2017, ΑΔΑ Ω444465Χ18-9Ν8 του ΠΔΕ 2017 με αρ. Πρωτ. 78759/14-72017.
13. Tην ανάγκη μετατροπής μικροφίλμ σε ψηφιακά αντίγραφα του αρχείου αγωνιστών της ΕΒΕ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να προβεί στην
Aπευθείας Ανάθεση με την περιγραφή του Παραρτήματος Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον ΦΠΑ, εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν
την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α ,που είναι
αναπόσπαστο της παρούσας πρόσκλησης, σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που
αναγράφονται παρακάτω έως και την 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ. στο Τμήμα
Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της ΕΒΕ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
1. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
2. Ο αριθμός και ο τίτλος της πρόσκλησης
3. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής)
4. Τα στοιχεία του αποστολέα
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
Διάρκεια και προϋπολογισμός της προμήθειας - Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου
αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 13.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ,ήτοι συνολικά το ποσό των 16.120,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ,της ΣΑΕ544 του έργου 2017ΣΕ54400004,
οικονομικού έτους 2017, και ΚΑΕ 9499γ όπου υπάρχει πίστωση.
Παραλαβή του έργου: Η παραλαβή του έργου θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της ΕΒΕ
Πανεπιστημίου 32, και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.
Σύμβαση: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της
σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής
δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω
1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο.
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου
επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης
χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την
παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΠΣΥΠΠΟΔΕ και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ544 του έργου 2017ΣΕ54400004
του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017, και ΚΑΕ 9499γ, όπου υπάρχει πίστωση. Οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την ΕΒΕ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραφείο Λογιστηρίου τηλ.
2103382537 -539 ,549 και για θέματα σχετικά με την Υπηρεσία Ψηφιοποίησης και
Μιρκοφωτογράφησης, τηλ. 210 33 82 582
Διευκρινίσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΕΒΕ και συγκεκριμένα στο : http://www.nlg.gr
Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
A.1.1

Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εμπλουτίζει το ψηφιακό
υλικό της και το διαθέτει στο ερευνητικό κοινό. Μέσω των δικτυακών υποδομών της, θα
παρουσιάσει τη σπάνια συλλογή του Αρχείου των Ελλήνων Αγωνιστών, ενώ παράλληλα με
την αξιοποίηση τεχνολογιών θα επιτρέψει την πρόσβαση στο υλικό αυτό από ποικίλες
ηλεκτρονικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα- smartphones, tablets, laptops κ.α.).
Τα κύρια οφέλη, σε συνεργασία και με άλλους κρατικούς φορείς που διαθέτουν παρόμοια
Συλλογή, συνοψίζονται στην εξασφάλιση της μακροβιότητας του Υλικού, στην ανάδειξη της
Συλλογής και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε αυτή.
A.1.2

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου

Το παρόν έργο θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, αν οδηγήσει στη παραγωγή
ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας, κατάλληλου για άμεση αξιοποίηση και
ενσωμάτωση στις υπάρχουσες εφαρμογές και υποδομές .
Κατά την ψηφιοποίηση του Υλικού θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι απαιτήσεις και οι
προδιαγραφές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που θα προσδιορισθούν στη φάση της
Μελέτης Εφαρμογής.
Πριν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης πρέπει να προηγηθεί προετοιμασία του Υλικού, ώστε
να αποφευχθούν προβλήματα και αστοχίες. Μέλημα της ψηφιοποίησης θα είναι η
διασφάλιση της ακεραιότητας των πρωτοτύπων Μικροταινιών. Γι’ αυτό το λόγο είναι
απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, όπως η
επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στο χώρο
ψηφιοποίησης κλπ. Παράλληλα, πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης, θα πρέπει
να γίνει προετοιμασία των κατάλληλων υποδομών σε υλικό και λογισμικό. Η ψηφιοποίηση
θα γίνει σε χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, όπως αυτοί θα υποδειχθούν.
Κατά την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή επεξεργασία πρέπει να ακολουθηθούν τα
ενδεδειγμένα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Στην ψηφιοποίηση, η σωστή χρήση των
προτύπων συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας, της
προσβασιμότητας, της διατήρησης και της ασφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η αντιστοίχιση της σμίκρυνσης (κλίμακα
μείωσης) της λήψης στο μικροφίλμ, ώστε στο παραγόμενο ψηφιακό αρχείο να
αποτυπώνονται οι πραγματικές διαστάσεις του εγγράφου. Για παράδειγμα, αν η λήψη στο
μικροφίλμ περιέχει έγγραφο διαστάσεων Α4, το παραγόμενο ψηφιακό αρχείο θα πρέπει να
έχει ανάλυση τέτοια, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση Α4 του εγγράφου. Για
την επίτευξη της διασφάλισης της διαδικασίας της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής
επεξεργασίας, θεωρείται σκόπιμη η χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού, των περιφερειακών
συσκευών, του λογισμικού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας, καθώς και η εμπειρία και πλήρης
τεχνική κατάρτιση των χειριστών των ηλεκτρονικών μέσων.
Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των λήψεων που εμπεριέχονται στα
μικροφίλμ.
Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και των προϊόντων τους θα πρέπει να αποτελεί μια
ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα ελέγχεται κατά την
παράδοση με βάση προσυμφωνημένο σχέδιο αποδοχής, το οποίο θα διασφαλίζει υψηλότατα
επίπεδα ποιότητας και ακεραιότητας του παραδοτέου υλικού. Για την υλοποίηση και
ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που

ΑΔΑ: 7ΥΤ846ΨΖ2Μ-8ΥΙ

17PROC002207150 2017-11-08

καθορίζονται στην Προκήρυξη, θα χρησιμοποιηθεί, κατά την κρίση του Υποψηφίου
Αναδόχου, ο απαραίτητος, τόσο ποσοτικά όσο και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών,
εξοπλισμός και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Οι προτάσεις υλοποίησης των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλα τα
προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίηση τους θα πρέπει να είναι
αποδεδειγμένα εφικτή με την χρήση τρεχόντων τεχνολογικών εργαλείων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της προκήρυξης. Επίσης, το πρόγραμμα υλοποίησης που θα υποβάλλουν οι
Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επαρκώς επεξεργασμένο και λεπτομερώς τεκμηριωμένο, ώστε
να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.
Σημειώνεται ότι πέρα από τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενσωματώσει στα αποτελέσματα του έργου ειδικές απαιτήσεις που τυχόν θα
θέσει η Εθνική Βιβλιοθήκη και αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων προς
βελτίωση του αποτελέσματος κ.α..

Ψηφιοποίηση
Πρόταση υλοποίησης του έργου που θα περιλαμβάνει: Το είδος και τον τύπο του εξοπλισμού.
Το λογισμικό ή τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια του έργου.
Αναλυτική αναφορά του τρόπου επεξεργασίας των εικόνων και τι προσφέρεται. Πρόγραμμα
υλοποίησης τεκμηριωμένο για την άμεση υλοποίηση του έργου.
Η μεταχείριση των προς ψηφιοποίηση μικροφίλμ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Η
ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλες τεχνικές και συνθήκες περιβάλλοντος
τέτοιες, ώστε να μην προκληθούν φθορές και αλλοίωση των μικροφίλμ.
Όγκος υλικού: 235 μικροφίλμ 35mm δηλ. 200.000  λήψεις.
Προετοιμασία και έλεγχος των μικροφίλμ.
Καθαρισμός των μικροταινιών με ασφαλή τρόπο και μέσα, εφόσον απαιτείται.
Οπτική ανάλυση ψηφιοποίησης (Optical Resolution) 300dpi – TIFF (κατ’ ελάχιστον)
Σάρωση σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι (8 bit –grayscale)
Επεξεργασία της εικόνας σε σταθμό επεξεργασίας ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να
πληροί τις απαιτήσεις και να ικανοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτει η Ε.Β.Ε. και
τα οποία θα προσδιοριστούν στην φάση της μελέτης εφαρμογής.
7) Το σύνολο του ψηφιακού Υλικού θα παραδοθεί σε εξωτερικό σκληρό δίσκο που θα έχει
θύρες USB3 και USB- C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Η διαδικασία ψηφιοποίησης για το σύνολο του υλικού θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα
από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραγόμενο αποτέλεσμα.
Το παραγόμενο αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης του υλικού θα πρέπει να είναι αρχείο TIFF, σε
ελάχιστη ανάλυση 300 dpi και χρωματικό βάθος 8 bit. Από τα ψηφιακά αρχεία θα
δημιουργηθούν, επίσης, ψηφιακά αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις και σε διαφορετικού
τύπου αρχεία και συγκεκριμένα:
- Αρχεία τύπου jpeg (300 dpi) και jpeg 2000 (300dpi)
- Αρχεία προβολής μέσω διαδικτύου (150 dpi).
- Αρχεία προεπισκόπησης (72 dpi).
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Κατά την επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων ως ελάχιστα απαιτούνται:
Διόρθωση λοξότητας σελίδων (skew), διαχωρισμός σελίδων (split), όπου απαιτείται, σε
ξεχωριστό αρχείο και ονοματοδότησή τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Β.Ε., κόψιμο
(crop) μαύρων περιθωρίων, αποθορυβοποίηση.
Πριν την έναρξη της παραγωγικής εργασίας, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές/πιλοτικές
ψηφιοποιήσεις δείγματος μικροφίλμ, προκειμένου να είναι σαφές αφενός το αναμενόμενο
ποιοτικά αποτέλεσμα και αφετέρου οι διαδικασίες ελέγχου αποδοχής, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Για την σχετική παροχή υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Τιμή Μονάδος

Συνολική Τιμή

Περιγραφή έργου
Σύνολο
ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
,



Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης.
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