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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1. Δύο (2) ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου κινητήρων
2. Υδραυλικών εξαρτημάτων (τεμάχια 19)
3. Δύο (2) τροχήλατων εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών
4. Δύο (2) ιμάντων μεταφορικών ταινιών
5. Πέντε (5) ρυθμιστών στροφών κινητήρων (inverters)
6. Τεσσάρων (4) υδραυλικών εμβόλων
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.1. Οι γενικοί όροι της παρούσας Οικονομικής Προσφοράς είναι απολύτως δεσμευτικοί για
όλους τους διαγωνιζόμενους.
2.2. Στην τιμή της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που
απαιτούνται για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών ή/και υλικών, την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασής τους (όπου αυτό απαιτείται από το
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών), μέχρι την οριστική παραλαβή του παρόντος Υποέργου
από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και όλες τις δαπάνες για τυχόν βοηθητικές εργασίες
που είναι αλληλένδετες με την υπόψη προμήθεια και τοποθέτηση/εγκατάσταση, έστω και αν
δεν κατονομάζονται ρητά στα συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού αυτού.
2.3. Για οποιοδήποτε υλικό, είδος ή εργασία που ενδεχόμενα ο διαγωνιζόμενος παρέλειψε να
κοστολογήσει κατά την σύνταξη του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, ενώ αυτό είτε
περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά του ή απαιτείται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού,
είτε είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ρητά επισημαίνεται ότι ουδέν
δικαίωμα θεμελιώνεται για ιδιαίτερη αποζημίωσή του, διότι τεκμαίρεται ότι η κοστολόγηση
αυτή έχει συμπεριληφθεί στις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς και άρα στη
Συνολική Τιμή Προσφοράς, η οποία αποτελεί και την Οικονομική Προσφορά του
διαγωνιζομένου.
2.4. Στις τιμές του παρόντος Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
2.5. Οι τιμές του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και η Οικονομική Προσφορά του
αναδόχου καλύπτουν:
• Όλες τις δαπάνες που καθορίζονται στα συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού και την
ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών.
• Δαπάνες για ημερομίσθια, τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις για τις εισφορές του Εργοδότη,
δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, οδοιπορικά, υπερωρίες,
νυχτερινή εργασία, ασθένεια κλπ. για οποιοδήποτε προσωπικό χρησιμοποιείται από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας.
• Δαπάνες προμήθειας επί τόπου στον τόπο παράδοσης, μεταφοράς, κατεργασίας,
αποθήκευσης, εγκατάστασης και φθορές όλων των απαιτούμενων υλικών για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης.
• Δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, συναρμολόγησης, τοποθέτησης, εγκατάστασης,
στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιμών επί τόπου των συσκευών, μηχανημάτων,
εξαρτημάτων κ.λπ.
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• Δαπάνες προμήθειας, μίσθωσης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των αναγκαίων
εργαλείων, εφοδίων και μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών
τοποθέτησης/εγκατάστασης.
• Δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων ή δοκιμών, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες προδιαγραφές κάθε είδους που θα προσκομιστεί και τις απαιτήσεις των
Τευχών του Διαγωνισμού.
• Δαπάνες για μέτρα ασφαλείας στην περιοχή εγκατάστασης, προσωρινή σήμανση
εμποδίων, διευθέτηση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και οποιαδήποτε άλλα μέτρα
προστασίας πεζών και οχημάτων.
• Δαπάνες ασφάλισης και αποζημίωσης για ατυχήματα που θα προκληθούν στο
προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, εφ' όσον ευθύνεται ο ανάδοχος.
• Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, εισφορές,
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
• Κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά αλλά είναι απαραίτητη στην εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης έως την πλήρη υλοποίηση της
προμήθειας και την οριστική παραλαβή της από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
2.6. Όλες οι τιμές του Εντύπου αυτού είναι σύμφωνες με τους παραπάνω γενικούς όρους, τα
τεχνικά δεδομένα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζομένου
2.7. Το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται όπως
ορίζεται στο άρθρο 26 της Προκήρυξης.
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3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές του παρακάτω πίνακα είναι χωρίς Φ.Π.Α.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

(α)

(β)

(γ)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(δ)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(ε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(στ) = (γ) x (ε)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ζ)

1

Ηλεκτρικός πίνακας 75 KW

1

1.800

2

Ηλεκτρικός πίνακας 100 KW

1

2.800

3

Υδραυλική βαλβίδα τύπου ATOS

6

1.050

4

Τάκος

2

200

5

Υδραυλική βαλβίδα τύπου CBF

2

260

6

Ρυθμιζόμενος πιεσοστάτης τύπου ISO
srl, IPN-160/A

4

480

7

Ρυθμιζόμενος πιεσοστάτης τύπου ISO
srl, IPN-350/A

4

480

8

Μεταδότης πίεσης 4 – 20 mA

1

400

9

Αεροσυμπιεστής

2

1.600

10

Ιμάντας πλάτους 800 mm

1

8.800
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11

Ιμάντας πλάτους 1.000 mm

1

7.400

12

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής
ισχύς εξόδου 1,1/0,75 KW

1

700

13

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής
ισχύς εξόδου 1,5/1,1 KW

1

840

14

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής
ισχύς εξόδου 3,0/2,2 KW

2

1.920

15

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής
ισχύς εξόδου 5,5/4,0 KW

1

1.270

16

Υδραυλικό έμβολο

4

20.000
Συνολική Τιμή Προσφοράς:

50.000

Συνολική τιμή προσφοράς ολογράφως:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..……………………………
(ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)
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