ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Παρακαλώ, προσφέρετε τη καλύτερη σας τιμή για τα παρακάτω υλικά και εργασίες με τα περιγραφόμενα
ειδικά χαρακτηριστικά:
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αφορά τη κατασκευή θεμελίωσης του κτιρίου με σύστημα ξυλοτύπων πάνελ τύπου doka (φουρκέτες,
λάμες), το σύστημα μεταλλότυπων, μόρφωσης και τοποθέτησης του σιδηρού οπλισμού με συνεχή
παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής των ξυλοτύπων, της τοποθέτησης του σιδηρού οπλισμού και
της σκυροδέτησης. Αφορά τη σύνταξη αναλυτικών πινάκων για τη κοπή και διαμόρφωση των σιδηρών
οπλισμών με βάση των εγκεκριμένων σχεδίων και των προβλεπόμενων κανονισμών. Τέλος αφορά τη
σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών με τους εργατοτεχνίτες και τις αντίστοιχες ΑΠΔ για το φάκελο του ΙΚΑ.
Οι προμετρήσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραπάνω εργασιών περιγράφονται στο παρακάτω
πίνακα:
Άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχος d=10 cm ……61 m3
Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, σιδηρούς οπλισμός S500, ξυλότυπος πεδίλων, τοιχείων,
υποστηλωμάτων……….373 m3.
Βιομηχανικό δάπεδο: εντός κτιρίου σκυρόδεμα C20/25 πάχους d=20 cm με οπλισμό δύο πλέγματα Τ139
και λείανση με επίπαση σκληρυντικών υλικών χαλαζιακής άμμου και τσιμέντου 2 kg/m2………..397 m3.
Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 για κατασκευές περιβάλλοντος χώρου, σιδηρούς οπλισμός S500, ξυλότυπος
πεδίλων, τοιχείων……….34 m3.
Δάπεδο περιβάλλοντος χώρου με σκυρόδεμα C25/30 πάχος d=18 cm, είτε με οπλισμό δύο πλεγμάτων
Τ139 είτε με ινοπλισμένο σκυρόδεμα και ένα πλέγμα με απλή διάστρωση χωρίς λείανση και προσθήκη
σκληρυντικών υλικών…….790 m3.
Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού……..523
Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Η κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου του κτιρίου πάχους d=20 cm και d=18 cm του περιβάλλοντος
χώρου θα γίνει τμηματικά, θα υπάρχουν κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής εργασιών οι οποίοι θα
καλουπωθούν και θα τοποθετηθούν βλήτρα ανά αποστάσεις καθώς και οπλισμός ειδικής μορφής κατά
μήκος των κατασκευαστικών αρμών για τη τοπική ενίσχυση και τη σωστή ένωση των δαπέδων. Θα
τοποθετηθούν φελιζόλ πάχους d=1 cm περιμετρικά των δαπέδων σε επαφή με τα περιμετρικά τοιχεία
θεμελίωσης. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν δύο πλέγματα με καβαλέτα σε κάναβο 0,8 μ.*0,8 μ. για
την εξασφάλιση της απαραίτητης απόστασης ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω πλέγμα. Κατά τη διάστρωση
του σκυροδέματος εσωτερικά του κτιρίου θα γίνει επίπανση χαλαζιακής άμμου και τσιμέντου 2 kg/m2 σε

αναλογία 50-50 και λείανση με ελικόπτερο. Θα κοπούν με αρμοκόπτη οι αρμοί σε κάναβο 6μ*6μ..
Εξωτερικά του κτιρίου θα γίνει απλή διάστρωση χωρίς λείανση και προσθήκη σκληρυντικών υλικών.
Η προσφορά θα αφορά χρηματικό ποσό για κάθε ένα τμήμα των προμετρήσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις επιμέρους εργασίες και προδιαγραφές όπως αναλυτικά έχουν περιγραφεί παραπάνω . Πιο
συγκεκριμένα στη υποβαλλόμενη προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών, όλος ο
απαιτούμενος εξοπλισμός, τα ημερομίσθια, και το εργολαβικό όφελος. Από τα παραπάνω εξαιρείται η
υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ που αναλογούν στα
προσμετρηθέντα ημερομίσθια.
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Δήλωση Πλειοδότη
Σε απάντηση της πρόσκλησης, με την υπογραφή παρακάτω επιβεβαιώνεται ότι:
1. Έχει διαβαστεί, αναθεωρηθεί και πλήρως αποδεχτεί το περιεχόμενο των εγγράφων της πρόσκλησης
No. _______/2021.
Με αυτή τη δήλωση αποδέχονται οι κανονισμοί, χωρίς περιορισμούς.
2. Τιμή προσφοράς:
Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3.
3. Αυτή η προσφορά ισχύει _____ ( ___________ ) μέρες από την αρχή της πρόσκλησης μέχρι την
___.___.2021.
4. Όλες οι απαραίτητες συνθήκες που αναφέρονται στην προκήρυξη προμηθειών πληρούνται πλήρως.
Παράλληλα, δε βρισκόμαστε σε καμία από τις συνθήκες που αναφέρονται στην τεκμηρίωση, οι οποίες
θα μας απέκλειαν από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι
όλες οι αναγκαίες συνθήκες πληρούνται είναι συνημμένα.
Ονοματεπώνυμο του προσώπου εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον διαγωνιζόμενο:
__________________________________
Υπογραφή:_________________________
Τοποθεσία και ημερομηνία: _____________________
Σφραγίδα:
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Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνιζόμενο
Στοιχεία
Όνομα εταιρίας (Επίσημη ονομασία) ...............................................................................................
Νομική υπόσταση:
................................................................................................................................................
Διεύθυνση
Οδός:....................................................................................... No:.........................
Τ.Κ.:.......................... Πόλη:.................................. Χώρα:....................................

Στοιχεία σχετικά με την πρόσκληση
Νούμερο πρόσκλησης:..........................................
Όνομα πρόσκλησης:........................................................................................................
Στοιχεία σχετικά με τον πλειοδότη:
Συνολική αξία προσφοράς (Χωρίς ΦΠΑ και σε ΕΥΡΩ)..........................................
Το πρόσωπο υπεύθυνο για την υπογραφή της αίτησης και του συμβολαίου:
Όνομα ....................................................................................................................................
Αριθμός Μητρώου ...........................................................................................................
Αριθμός Ταυτότητας ..........................................................................................................................
Εθνικότητα ..........................................................................................................................
Θέση στην εταιρία ...................................................................................................
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Οικονομική ταυτοποίηση
Λογαριασμός
Όνομα:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Χώρα:

ΑΦΜ:

Αρμόδιο πρόσωπο:
Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

Τράπεζα
Όνομα τράπεζας:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Χώρα:
Αριθμός λογαριασμού:
IΒΑΝ:

Τ.Κ.:

Συνημμένο:

Σφραγίδα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου Ημερομηνία και υπογραφή
προσώπου της τράπεζας (υποχρεωτικό)
λογαριασμού (υποχρεωτικό)

του

κατόχου
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Δήλωση ευθύνης
Όνομα υπογράφοντος:........................................................................................................
Όνομα εταιρίας:...................................................................................................................
Διεύθυνση:................................................................................................................................
ΑΦΜ:.......................................................................................................................
Ο/Η υπογράφων/-ουσα με πλήρη στοιχεία και ηθική ευθύνη δηλώνει ότι η εταιρία που εκπροσωπεί:
Α) Δε βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας ή δίκης, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά
και ούτε υποκείμενη σε διαδικασίες σχετικές με τα παραπάνω. Αντιθέτως, λειτουργεί σύμφωνα με τους
νόμιμους κανονισμούς της Ελλάδας και της ΕΕ.
Β) Δεν είναι υποκείμενη σε μικρό αδίκημα, ούτε έχει λάβει απαγορευτικό μέτρο για τις επιχειρηματικές
της δραστηριότητες τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Γ) Πληροί όλα τα μέτρα υγειονομικής και συνταξιοδοτικής ασφάλειας, καθώς και οφειλόμενων
φορολογικών υπολοίπων σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς της Ελλάδας και της ΕΕ.
Δ) Δεν κατηγορείται για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στον επιχειρηματικό τομέα ή απάτη, διαφθορά,
συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες και γενικά για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Ε) Την ημέρα αποστολής των εγγράφων δε βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τη
συγκεκριμένη προσφορά.
Ζ) Παρέχει ακριβείς, ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες στην Επιτροπή Προσφορών στα πλαίσια του
διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Προσφορών θα αποδεχτεί έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο διαγωνιζόμενος δε βρίσκεται σε
καμία από τις συνθήκες που περιγράφονται στις υποσημειώσεις Α), Β), Γ), Δ), Ε) και Ζ).
Επίσημη Ονομασία Εταιρίας ..............................................................................................................
Ημερομηνία .......................................................
Υπογραφή ...............................................

