Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ

Δ Η Μ ΟΚ ΡΑ ΤΙ Α

Πάτρα: 11/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 18/114/594
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 – 996657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμ.
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»
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 υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο
κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι» (CPV:44421500-2).
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 5.394,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54600022.
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 υπηρεσίας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 11:00 π.μ.
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Πιντέλα Ελένη στο
τηλέφωνο 2610 996642 και στο e-mail: pintela@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 «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων
θυρών στο κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι».
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.
2.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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.
4.

Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
Αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας 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 παραλαβή των παραδοτέων της υπηρεσίας 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 υπηρεσίας 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 Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση
θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών στο Κουκούλι».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου
Πατρών, Κουκούλι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

4.350,00€

Φ.Π.Α. 24% :

1.044,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.394,00€

(με Φ.Π.Α.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : 2014ΣΕ54600022
CPV: 44421500-2

Πάτρα 23/12/2020

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών
Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση
θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο
Κουκούλι».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου Πατρών,
Κουκούλι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η επείγουσα προμήθεια και
τοποθέτηση για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών στο Κουκούλι. Προβλέπεται η αποξήλωση των τριών (3) υφιστάμενων εξωτερικών
θυρών και η αντικατάσταση τους με τρείς (3) νέες θύρες, των οποίων τα χαρακτηριστικά και η
ακριβής περιγραφή τους αναφέρεται παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι θύρες θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:


Ανοιγόμενη προς τα έξω μονόφυλλη θύρα θωρακισμένη ασφαλείας, τυφλή,
ενδεικτικών διαστάσεων 1,00μ x 2,20μ.



Μονής θωράκισης αδιάρρηκτη.



μεντεσέδες βαρέως τύπου ρυθμιζόμενοι κατά ύψος.



8 σταθερά σημεία κλειδώματος και 10 κινητά..



Κλειδαριά ασφαλείας.



σφραγισμένη μήτρα με 5 κλειδιά.



μάνταλο ασφαλούς ανακλώσης για μπλοκάρισμα της κλειδαριάς.



απλό πόμολο & λαβή σε χρυσό πονζέ και nikel.



Εσωτερική θωράκιση φύλλο πόρτας : γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ.



κάσα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης



ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κοιλοδοκού



Με καλύπτρες, πλαϊνά φύλλα συγκράτησης επενδύσεων.



Μηχανισμός μερικού ανοίγματος.



Με κατάλληλη κάσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της
κατασκευάστριας εταιρείας.



Πλάκα στήριξης και προστασίας της κλειδαριάς



Μηχανισμοί επαναφοράς βαρέως τύπου σε όλες τα θυρόφυλλα σύμφωνα με άρθρο 7



Επένδυση με φύλλο αλουμινίου σε απόχρωση γκοφρέ RAL 7037.



Η τοποθέτηση και πάκτωση των θυρών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας και θα παραδοθούν χωρίς μερεμέτια, με
άριστη εφαρμογή και αισθητική.



ρύθμιση της γλώσσας της κλειδαριάς.



λάστιχα ανεμοφράκτης.



αποστάτης τοποθετημένος.



Με μηχανισμό (σούστα), ρυθμιζόμενης δύναμης κλεισίματος για θωρακισμένες θύρες.



Με μπάρα πανικού για μονόφυλλη θύρα και τη απαιτούμενη κλειδαριά.



Όλες οι θύρες θα είναι σύμφωνες με την ΕΤΕΠ 03-08-02-00



Όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης, αποκατάστασης των υφιστάμενων
δομικών και Η/Μ στοιχείων, απομάκρυνσης των υλικών και των υφιστάμενων θυρών,
βαψίματα, κλπ. Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που
θα κριθούν απαραίτητες και δεν περιγράφονται ανωτέρω. Οι υφιστάμενες θύρες,
ενδέχεται να φυλαχθούν, και σε κάθε περίπτωση θα γίνει σε συνεννόηση με την
Υπηρεσία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που
επί ποινή αποκλεισμού παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:
 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,


Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος

μεταφοράς

και τοποθέτησης– εγκατάστασης των θυρών (και λοιπών

απαραίτητων εξαρτημάτων) στους χώρους του Τμήματος.
 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ότι:
1)

αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης Διακήρυξης,

2)

τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

3)

τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή,

4)

προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και των
συνθηκών των χώρων που αφορά η συγκεκριμένη προμήθεια. Όλες οι διαστάσεις είναι
ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση κατασκευαστικές.
Στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για
την αποκατάσταση της οπτοπλινθοδομής και των επιχρισμάτων αλλά και η αποκατάσταση
οποιασδήποτε καταστροφής ή βλάβης λόγω της αποξήλωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και
Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών. Ο Προμηθευτής κατά την τοποθέτηση,
υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου της
τοποθέτησης και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της.
Ο Προμηθευτής οφείλει να ολοκληρώνει κάθε αποξήλωση – τοποθέτηση την ίδια
ημέρα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ασφάλειας των χώρων.
Ο Προμηθευτής ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων
λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας ή συντήρησής των και είναι
υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά,
μικροϋλικά κ.λπ.).
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία,
περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν
αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει
των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας
καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα
υλικά να τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου με δαπάνες του. Όλες οι παλαιές θύρες θα
μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, για 180 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 σαράντα
πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η ανωτέρω
προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν 4412/16.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα 23/12/2020

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Η συντάξασα

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών
Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση
θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο
Κουκούλι».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου Πατρών,
Κουκούλι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

1.

Μονόφυλλες Θωρακισμένες Θύρες
σύμφωνα με το άρθρο 1 της Τεχνικής
Περιγραφής

Τεμ.

3

1.450,00€

4.350,00€

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

4.350,00€

Φ.Π.Α. (24%)

1.044,00€

Σύνολο με Φ.Π.Α.

5.394,00€

1. Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που
βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

Πάτρα 23/12/2020

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Η συντάξασα

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών
Πολιτικού Μηχανικού

Πιντέλα Ελένη

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχ/κος M.Sc

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κ.Α.: « Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση
θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών στο Κουκούλι».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μιου
Πατρών, Κουκούλι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
Κατοίκου ………………………………οδός ……………………..……………….αριθμ. ……
Αριθμ. Τηλ. ……………………………………….
Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την προμήθεια ειδών σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και περιλαμβάνουν εν γένει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, προμήθεια και
μεταφορά φόρτωσης - εκφόρτωσης, επισκευής κλπ. των ανωτέρω ειδών. Η προθεσμία
περαίωσης της προμήθειας είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1 Μονόφυλλες Θωρακισμένες Θύρες όπως περιγράφεται στο 1 της Τεχνικής
Περιγραφής άρθρο 1. της Τεχνικής Περιγραφής.
(Αριθμητικώς) 3 τεμ. ×

(τιμή μονάδος)=

(Ολογράφως) Τρία τεμάχια ×
Παρατηρήσεις: 1. Η δαπάνη κάθε είδους θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Η
προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν
τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Πάτρα

/

/2021

Ο Προσφέρων

