ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΟ : «Υποστήλωση Ρωγματοθείσας Δοκού & Αποκατάσταση
Τσιμεντοσκυρόδετων Δαπέδων στο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη Ρόδο»
Προϋπολογισμός: 2.241,00 Ευρώ με ΦΠΑ
ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΝ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81100
ΤΗΛ.: 2251036004,2251036154
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ..… ….………………………..……οδός……………..…………………… αριθμ.….….
Τ.Κ. ………………..…… Τηλ. ……………………...………………... Fax….……………….……

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών όπως αναφέρονται
αναλυτικά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης του εν λόγω έργου στο Συγκρότημα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και μετά από αυτοψία μας επί τόπου, και αφού λάβαμε
υπόψη μας όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνουν οι εργασίες, και τις υπάρχουσες
μελέτες, και τον \προϋπολογισμό που συντάχθηκε από την Δ/νση Μεσαιωνικής πόλης και
Μνημείων του Δήμου Ροδίων και εγκρίθηκε από τη υπ’ αριθμ. 15 (επαναληπτική)/6-10-2015,
θέμα 2.1 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σας καταθέτουμε την οικονομική προσφορά μας με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης (ακέραιες μονάδες επί τις 100) (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 και ΠΔ 609/85,
άρθρο 6) στον παραπάνω προϋπολογισμό του έργου
(αριθμητικώς): ……………. %.
(ολογράφως): ………………………………………………………………. στα εκατό
,……………………………………………………………………………..…………………

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1342,43 €

ΕΚΠΤΩΣΗ………%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1
ΓΕ + ΟΕ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στον παραπάνω τελικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το
εργολαβικό όφελος, οι εισφορές ΙΚΑ, οι τυχόν κρατήσεις και οι τιμές είναι
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΕΛΙΚΕΣ χωρίς δυνατότητα αναθεώρησής τους.
2. Ο χρόνος εκτέλεσης τους των εργασιών είναι τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται απολύτως σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης
της Τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων Ν. 3669/2008, Ν.1418/1984 και ΠΔ 609/85.
……………………………………
(Τόπος/Ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων & σφραγίδα)

