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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το παρόν Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του Υποέργου 5 αφορά την προµήθεια ενός (1)
καινούργιου ηλεκτροκίνητου σταθερού τεµαχιστή για τον τεµαχισµό ογκωδών απορριµµάτων
οικιακής ή εµπορικής – βιοµηχανικής προέλευσης, 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 του αναγκαίου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα συµβατικά Τεύχη
µέχρι την οριστική παραλαβή του από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και όλες οι δαπάνες
για τυχόν βοηθητικές εργασίες που είναι αλληλένδετες µε την υπόψη προµήθεια, έστω και
αν δεν κατονοµάζονται ρητά στα συµβατικά Τεύχη του διαγωνισµού αυτού.
2.3. Για οποιοδήποτε εξοπλισµό που ενδεχόµενα ο διαγωνιζόµενος παρέλειψε να
κοστολογήσει κατά την σύνταξη του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, ενώ αυτός είτε
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά του ή απαιτείται από τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού,
είτε είναι απαραίτητος 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 του Τµήµατος Α, η οποία αποτελεί και την Οικονοµική Προσφορά
του διαγωνιζοµένου για το Τµήµα Α.
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.
• ∆απάνες για ηµεροµίσθια, τυχόν νόµιµες προσαυξήσεις για τις εισφορές του Εργοδότη,
δώρα, έκτακτες αµοιβές, αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης, οδοιπορικά, υπερωρίες,
νυχτερινή εργασία, ασθένεια κ,λπ. για οποιοδήποτε προσωπικό χρησιµοποιηθεί από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση της ως άνω προµήθειας.
• ∆απάνες προµήθειας επί τόπου στον τόπο παράδοσης, µεταφοράς, κατεργασίας,
αποθήκευσης και αποκατάστασης τυχόν φθορών για όλα τα υπό προµήθεια είδη.
• ∆απάνες ασφάλισης και αποζηµίωσης για ατυχήµατα που θα προκληθούν στον υπό
προµήθεια εξοπλισµό.
• ∆απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα µεταφοράς, τέλη, εισφορές,
κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
• Κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά αλλά είναι απαραίτητη έως την πλήρη
υλοποίηση της προµήθειας και την οριστική παραλαβή της από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
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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 21 της Προκήρυξης.
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3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιµές του παρακάτω πίνακα είναι χωρίς Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(α)

1

(β)

Τεµαχιστής ογκωδών απορριµµάτων

(γ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(δ)

(ε)

01

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ζ)

330.000

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

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα)
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