
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474

Για την «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων αθλητικών
εγκαταστάσεων - Προμήθεια και εγκατάσταση

λυόμενου στεγάστρου τεχνολογίας αεροπνευματικών
πλαισίων στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)
στο κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου στο Άλσος

Βεϊκου» (Αριθ. Πρωτ. μελέτης 139/01.10.2021)
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., οδός ………………….

………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., email .…………..

Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ……………… 
Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά:

Υλικό και Υπηρεσία 

Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
μονάδος Συνολική

δαπάνη

1 Λυόμενο στέγαστρο τεχνολογίας 
αεροπνευματικών πλαισίων (όπως 
περιγράφεται συνολικά στην 
τεχνική περιγραφή)

ΤΕΜ. 1 ……. ……….

ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς) : ………… €

Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς) : ………… €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώς) : ………… €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ (ολογράφως) :

………………..………………..………………..…………
……..……………………………………………………….

Ως συμμετέχων, με δικιά μου ευθύνη και χωρίς πρόσθετη αμοιβή, θα μεριμνήσω για όλα τα κάτωθι:

1. Όλες  τις  μελέτες  (αρχιτεκτονικές,  στατικές,  ηλεκτρομηχανολογικές,  φωτισμού  και  αερισμού  του
χώρου), εφ όσον χρειαστούν.

2. Για την απομάκρυνση και διαχείριση των αχρήστων υλικών. 
3. Για  την  στέγαση  και  προστασία  όλων  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  που  θα
τοποθετηθούν εκτός του λυομένου σκέπαστρου.



4. Την αγκύρωση της δομής του λυομένου σκέπαστρου εμβαδού 893,76m² επί της βάσης θεμελίωσης
που  θα  επιτυγχάνεται  με  την  βοήθεια  ειδικών  μεταλλικών  γαλβανισμένων  δακτυλίων  επί
υφιστάμενης βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

5. Στην  τιμή  προσφοράς  περιλαμβάνεται  κάθε  κέρδος  προμήθειας  και  δαπάνης  που  αφορά  το
προσφερόμενο  υλικό  και  έχει  πραγματοποιηθεί  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό,  καθώς και  κάθε
κόστος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, απομάκρυνσης υλικών, του τεχνικού εξοπλισμού, κάθε είδους
δυσχερειών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση
του σκεπάστρου, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

  ………………………………………………
 (Ημερομηνία και υπογραφή)

Σημείωση:  Η  παρούσα  υποβάλλεται  σε  μορφή  .pdf  στον  υποφάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς,
φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν την παρούσα με χρήση
προηγμένης  ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορούν  να  την  αυθεντικοποιήσουν  με  οποιονδήποτε
άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης
ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η
προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι,  στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  ή  ότι,  στη  χώρα  προέλευσης  δεν  είναι
υποχρεωτική  η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για  τη συμμετοχή σε διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
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