ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα:

19/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 598/2913/39049
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 - 996612

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης
του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω
προμήθειας,

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
της προμήθειας «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και
αντισφαίρισης του Πανεπιστημίου Πατρών» (CPV: 37410000-5).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής στη
διαδρομή: http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις > Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.266,40 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 1977ΣΕ 04600007.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018
και ώρα 11:00.

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Τσιλίρη Ευσταθία, στο
τηλέφωνο 2610-969090 και στο e-mail: etsiliri@upatras.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο έγγραφη οικονομική προσφορά σε
φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην
όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων
Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης του Πανεπιστημίου Πατρών»

Τα στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία , Δ/νση , Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά, Υπεύθυνη Δήλωση όπως
εκάστοτε ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.)

3. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α για
την οποία κάνει προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος
εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σε χώρους που θα
υποδειχθούν γραπτώς ή προφορικώς από υπάλληλο της αρμόδιας Δ/νσης και η παραλαβή της θα γίνει από
την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης,
από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον
ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων

Χρήστος Ι. Μπούρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

«Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων
καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης του
Πανεπιστημίου Πατρών»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.860,00€

Προϋπολογισμός :

7.266,40€

(με Φ.Π.Α.)
Προθεσμία περαίωσης :

Είκοσι (20) ημέρες

CPV:

37410000-5

Πηγή χρηματοδότησης:

Π.Δ.Ε 1977ΣΕ04600007

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα 7/12/2017

Η συντάξασα

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού

Μαρία Κλώτσα

Ευσταθία Τσιλίρη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων
καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης του
Πανεπιστημίου Πατρών »

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις προδιαγραφές για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες των εξωτερικών γηπέδων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου
Πατρών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και την τοποθέτηση για την πλήρη και σωστή
λειτουργία.
1. ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΜΠΛΟ-ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ)
1α. Ταμπλό
Το ταμπλό θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050mm.

Ο σκελετός του θα είναι

κατασκευασμένος από κοιλοδοκό 50 x 25mm και πάχους 2mm. Ο σκελετός θα απαρτίζεται από το
εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050mm και από το εσωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 590 x
450mm. Το εξωτερικό πλαίσιο θα συνδέεται με το εσωτερικό με δύο κατακόρυφα ενισχυτικά
δεσίματα από κοιλοδοκό 40 x 20mm και με τη γλυσιέρα.
Η γλυσιέρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 4mm, στραντζαριστή σχήματος Π. Θα
φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της οπές για την υποδοχή των μπουλονιών του στεφανιού. Στο πίσω
τμήμα της θα φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασμένους από δύο τμήματα μασίφ σίδερου 14 x 14mm
ο καθένας, που θα αποτελούν τη διαδρομή κατακόρυφης ολίσθησης του ταμπλό πάνω στα
μπουλόνια της πλάκας 6mm του κορμού. Η διάταξη της γλυσιέρας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει τη
δυνατότητα μελλοντικής επαναρρύθμισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου
τοποθέτησής του.
Το ταμπλό θα είναι κατασκευασμένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12mm. Ανάμεσα στο σκελετό
και στο Plexiglas θα πρέπει να παρεμβάλλεται ειδικό λάστιχο πάχους 4mm, για την απορρόφηση
των κραδασμών. Το Plexiglas θα είναι στερεωμένο στο σκελετό με βίδες φρεζάτες 6 x 50mm. Το
Plexiglas θα φέρει κατάλληλη γραμμογράφηση σε λευκό χρώμα.
Στην επιφάνεια εφαρμογής του στεφανιού με το Plexiglas και την γλυσιέρα το τμήμα του Plexiglas
θα είναι κατασκευασμένο από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12mm).

Οι αντηρίδες που θα συνδέουν το άνω μέρος του ταμπλό με την πίσω άκρη του ευθύγραμμου
τμήματος του κορμού θα είναι κατασκευασμένες από σωλήνα ¾΄΄ και ½΄΄ και θα είναι
συγκολλημένες με ειδικό τεμάχιο.
1β. Στεφάνι και δίχτυ
Το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από σίδηρο μασίφ Φ20mm, με εσωτερική διάμετρο 45cm.
Θα φέρει στο άνω μέρος του ειδικό τεμάχιο στραντζαριστής λαμαρίνας πάχους 4mm, για την
σύνδεση του στεφανιού με το ταμπλό. Το ειδικό αυτό τεμάχιο θα φέρει ενίσχυση με πτερύγιο έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. Επίσης, το στεφάνι θα φέρει
και ειδικό τεμάχιο, κατασκευασμένο από μασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαμψία
του ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαμμένο σε χρώμα
πορτοκαλί.
Στο κάτω μέρος του στεφανιού θα υπάρχουν μεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του διχτυού. Τα
δίχτυα θα είναι φτιαγμένα από κορδόνι και τοποθετημένα κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος
τους θα πρέπει να είναι 400mm.
2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΕΝΝΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ορθοστάτες tennis αλουμινίου με διάμετρο Ø120mm, με αντάπτορα 98mm και μηχανισμό τάνυσης
συστήματος ιμάντα. Στην κορυφή των ορθοστατών είναι τοποθετημένο ράουλο Ø60mm για την
τάνυση του συρματόσχοινου από το δίχτυ και πλαστικό κάλυμμα.
3. ΔΙΧΤΥ ΤΕΝΝΙΣ
Δίχτυ τέννις, επαγγελματικής χρήσης, από πολυπροπυλένιο, με πάχος νήματος 4mm, και διπλό
στην άνω πλευρά με διπλή ενίσχυση 6mm, εξάγωνο.
4. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΔΙΧΤΥ
Ορθοστάτες του βόλεϊ από βαμμένο αλουμίνιο σύμφωνοι με το DIN 7896,κυκλικής διατομής
100mm, πάχους 5mm, με εσωτερική ενίσχυση και σύστημα κύλισης για την ρύθμιση του ύψους
του δίχτυ. Περιλαμβάνει ιμάντα τάνυσης, υποδοχές για την στήριξη στο έδαφος από αλουμίνιο και
προστατευτικά από μαλακό αφρώδες υλικό επικαλυμμένα από πλενόμενο συνθετικό υλικό, που
εφαρμόζουν και αφαιρούνται εύκολα με ταινίες Velcro.Δίχτυ πολυαιθυλενίου 5mm χωρίς
κόμπους, με ταινίες στο πάνω και κάτω μέρος, και αντένες.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα είδη τα οποία αφορά η προμήθεια, θα πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και
κατασκευής, να είναι έτοιμα προς χρήση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές
ασφάλειας και ασφαλούς χρήσης.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού
διαπιστωθεί με την πρακτική δοκιμασία και τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον
σκοπό που προορίζονται.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την οικονομική προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού:
1. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
εν’ λόγω έκθεσης.
Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται η κατασκευή, η μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση των
υλικών και εξαρτημάτων στα γήπεδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και σε σημεία που θα
υποδειχθούν από τους αρμόδιους.
Τυχόν ελαττώματα στα προς προμήθεια είδη ή σε περίπτωση κακής τοποθέτησής τους, αυτά δεν
θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής.

Όλες οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς
κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή μαζί με την
προσφορά τους: τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις προδιαγραφές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, για 120 ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις (Ν. 4412/2016) Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια
επιτροπή.

Η προθεσμία προμήθειας και τοποθέτησης των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν 4412/2016 και ότι άλλο
ισχύει με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο την φθηνότερη προσφορά.

Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. Οι θέσεις τοποθέτησής τους θα υποδειχθούν από την
αρμόδια υπηρεσία, οι δε χώροι όπου θα τοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών θα
παραδοθούν καθαροί με δαπάνες και ευθύνη καθώς και φροντίδα του προμηθευτή.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα 7/12/2017

Η συντάξασα

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού

Μαρία Κλώτσα

Ευσταθία Τσιλίρη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

«Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων
καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης του
Πανεπιστημίου Πατρών »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1α.

1β.

2.

3.

Μονάδα
Μέτρησης

Είδος
Ταμπλό καλαθοσφαίρισης
Ως τεχνική περιγραφή

Τεμ

Στεφάνι και δίχτυ
Ως τεχνική περιγραφή

Τεμ.

Ορθοστάτες τέννις
Ως τεχνική περιγραφή

ζεύγος

Δίχτυ τέννις
Ως τεχνική περιγραφή

Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Σύνολα

4

600,00

2.400,00€

4

50,00

200,00€

2

530,00

1.060,00€

2

150,00

300,00€

1

1.900,00

1.900,00€

Ορθοστάτες του Βόλεϊ
4.

και δίκτυ

ζεύγος

Ως τεχνική περιγραφή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το
εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους
κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Σύνολο

5.860,00€

ΦΠΑ 24%

1.406,40€

Σύνολο με ΦΠΑ

7.266,40€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα

7/12/2017

Η συντάξασα

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού

Μαρία Κλώτσα

Ευσταθία Τσιλίρη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των γηπέδων
καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης του
Πανεπιστημίου Πατρών »
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΔΙΚΤΥΩΝ

TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Κατοίκου ………………………………οδός ……………………..……………….αριθμ. ……
Αριθμ. Τηλ. ……………………………………….
Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν πλήρως περατωμένες εργασίες σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνουν εν γένει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, προμήθεια και
μεταφορά φόρτωσης - εκφόρτωσης των ανωτέρω ειδών. Η συνολική διάρκεια της προμήθειας είναι
είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1α Ταμπλό καλαθοσφαίρισης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Αριθμητικώς) 4 Τεμ ×…………………………(τιμή μονάδος)=……….………………………
(Ολογράφως) Τέσσερα τεμάχια ×………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 1β Στεφάνι και δίχτυ όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Αριθμητικώς) 4 Τεμ ×…………………………(τιμή μονάδος)=……….………………………
(Ολογράφως) Τέσσερα τεμάχια ×………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 2 Ορθοστάτες τέννις όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Αριθμητικώς) 2 ζεύγη ×………………………(τιμή μονάδος)=……….………………………
(Ολογράφως) Δύο ζεύγη ×………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 3 Δίχτυ τέννις όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Αριθμητικώς) 2 Τεμ ×…………………………(τιμή μονάδος)=……….………………………
(Ολογράφως) Δύο τεμάχια ×………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 4 Ορθοστάτες του Βόλεϊ και δίκτυ όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Αριθμητικώς) 1 ζεύγος ×………………………(τιμή μονάδος)=……….………………………
(Ολογράφως) Ένα ζεύγος ×………………………………………………………………
Παρατηρήσεις: 1. Η δαπάνη κάθε είδους θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Η προσφορά
ισχύει για εκατόν είκοσι 120) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον
ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Πάτρα

/ /2017

Ο Προσφέρων

