ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Παρακαλώ, προσφέρετε τη καλύτερη σας τιµή για τη κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού βιοτεχνικού
κτιρίου µε ειδικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στον επισυναπτόµενο πίνακα:
Η προσφερόµενες τιµές θα δοθούν αναλυτικά για κάθε κατηγορία προσµετρηθείσας δαπάνης, όπως αυτές
παρουσιάζονται στον επισυναπτόµενο πίνακα και παρουσιάζονται στα επισυναπτόµενα σχέδια. Όλες οι
εργασίες, όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός, η µεταφορά και όλο το απαραίτητο προσωπικό για την
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου στις προσφερόµενες
τιµές.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ –
ΣΚΕΛΕΤΟΣ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Μεταλλικός σκελετός –πλαίσια
υποστυλώµατα- δοκοί –τεγίδεςµηκίδες αντιανέµιοι και εγκάρσιοι
σύνδεσµοι – κεφαλοδοκοί
Πυράντοχη βαφή. Πυραντίσταση
Δ.Π. 90Min
IPE550 →489m2
IPE300 →48m2
IPE400 →59m2
IPE200 →10m2
IPE500 →716m2
IPE180 →13m2
SHS 100X100X6 →146m2
SHS 120X120X8 →41m2
SHS 80X80X4 →7m2
Πλευρική επένδυση µε πάνελ
πάχους 5mm.
Πλευρική επένδυση µε πυράντοχο
πάνελ Δ.Π. 60 Min
Επικάλυψη στέγης µε πάνελ πάχους
5mm –
Διαφώτιστα οροφής πολυεστερικά
φύλλα
Υδρορροές οριζόντιες µεταλλικές
από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους
t=2.0mm.
Κατακόρυφες υδρορροές σωλήνα
PVC Φ140.
Ειδικά τεµάχια.
Προµήθεια και τοποθέτηση
ανθρωποθυρίδων
1,50m X 2,20m
1,10m X 2,20m
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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:

Τ.Κ.:

Χώρα:
Αριθµός λογαριασµού:
IΒΑΝ:
Συνηµµένο:
Σφραγίδα και υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
τράπεζας (υποχρεωτικό)

προσώπου

της Ηµεροµηνία και υπογραφή
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 ...............................................

