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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02/2015

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 24.600,00 € µε ΦΠΑ
Εχοντας υπόψη την κείµενη Νοµοθεσία και την απόφαση ∆Σ 38/29-10-2014, θέµα 4,
Α∆Α 75ΘΣ46906Π-Υ7Φ, προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη Αναδόχου του ως άνω έργου.
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή

Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ

Είδος διαγωνισµού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαµηλότερη τιµή

Προϋπολογισµός

24.600,00 € µε ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2015

∆ιάρκεια σύµβασης

2 µήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Πέµπτη, 12-02-2015, ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο

Ηµεροµηνία διενέργειας

Πέµπτη, 12-02-2015, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ισχύς προσφορών

60 ηµερολογιακές ηµέρες

Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
Θα τοποθετηθεί παραπέτασµα (πχ χοντρό νάιλον) µεταξύ του υπό διαµόρφωση χώρου
και του παρακείµενου χώρου, ώστε να µη µεταφέρονται σκόνες κλπ.
Οι µεταφορές των εργαλείων, των υλικών, των µπάζων κλπ θα γίνονται µε προσοχή,
ώστε οι παρακείµενοι χώροι να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών καθαροί.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει ειδικό κάδο συλλογής µπάζων στον προαύλιο
χώρο του Νοσοκοµείου, µε την έναρξη των εργασιών, εκεί που θα του υποδείξει η
Υπηρεσία. Θα τον αποµακρύνει µε το πέρας των εργασιών.
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Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να επισκεφθεί τον χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες και
να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση µε τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής του.
Ειδικότερα, η ανακατασκευή του πατώµατος θα γίνει µε τις ακόλουθες ενέργειες:
1.
Μετακίνηση σε παρακείµενο χώρο όλων των συσκευών, ερµαρίων, τραπεζιών
κλπ εκτός του πλυντηρίου δίσκων και του ιµάντα µεταφοράς, ώστε να αδειάσει ο υπό
διαµόρφωση χώρος.
2.
Αποξήλωση πλακιδίων του δαπέδου και καθαρισµός από υπάρχοντα υλικά
συγκόλλησης.
3.
Αποξήλωση πλακιδίων των τοίχων και καθαρισµός από υπάρχοντα υλικά
συγκόλλησης.
4.

Αποξήλωση των δύο νεροχυτών του δυτικού και νοτίου τοίχου.

5.
Προσεκτική εκσκαφή και διερεύνηση για διαρροή νερού στον τοίχο πίσω από τον
νεροχύτη. Αποκατάσταση τυχόν βλάβης στις σωληνώσεις. Επιδιόρθωση τοίχου.
Βάψιµο όπου απαιτείται.
6.
Αποξήλωση των σχαρών των καναλιών και παράδοση αυτών στην Τεχνική
Υπηρεσία. Αποξήλωση του µεταλλικού καναλιού που βρίσκεται στο δάπεδο.
7.
Τοποθέτηση εντός των υπαρχόντων καναλιών πλαστικών σωλήνων
αποχέτευσης και σύνδεση µε σιφώνια δαπέδου (7 σιφώνια σύνολο), τα οποία θα
φέρουν µεταλλική σχάρα υψηλής ποιότητας, µε δυνατότητα να κλείνει ώστε να µην
εκρέουν οσµές από την αποχέτευση. Να υπάρχει ικανή κλίση για την απορροή των
υδάτων. Τοποθέτηση πλαστικού φρεατίου στο σηµείο σύνδεσης µε την κεντρική
αποχέτευση.
8.

Πλήρωση των καναλιών µε κατάλληλο ταχύπηκτο κονίαµα.

9.
Κατασκευή-εφαρµογή κονιάµατος εξοµάλυνσης του δαπέδου, πάχους 3
εκατοστών τουλάχιστον. Το πάχος των 3 εκατοστών θα είναι στα ψηλότερα σηµεία. Να
διατηρηθεί ο αρµός διαστολής. Το σκυρόδεµα θα είναι C20/25, µε ίνες
πολυπροπυλενίου. Θα προηγηθεί αστάρωµα της επιφάνειας µε κατάλληλο αστάρι.
10. Τοποθέτηση πλακιδίων (20Χ20) περιµετρικά στους τοίχους, στα σηµεία που
προϋπήρχαν πλακίδια (περίπου 42m2), σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.
11. Κατασκευή-εφαρµογή αντιολισθητικού εποξειδικού αυτοεπιπεδούµενου δαπέδου,
πάχους 3mm (περίπου 135m2), κατάλληλο για χώρους µαγειρείων. Να διατηρηθεί ο
αρµός διαστολής και να καλυφθεί µε κατάλληλο ανοξείδωτο πλαίσιο. Ειδικότερα:
α)
Κατασκευή δαπέδου µε οξύµαχη επένδυση 3 συστατικών κατάλληλο για χώρο
κουζίνας.
β)
Αστάρωµα µε ειδικό EPOXY αστάρι δύο συστατικών, για την σωστή πρόσφυση
των υλικών.
γ)
Επίπαση χαλαζιακής άµµου 0,2-0,4mm και µάζεµα αυτής που υπολείπεται µετά
από ένα 24ωρο.
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δ)
Εφαρµογή µε EPOXY τάπητα 3 χιλ. µε ειδικά ρολά σε RAL της επιλογής της
υπηρεσίας.
12.

Τοποθέτηση κοίλων σοβατεπιών περιµετρικά.

13. Στήριξη νεροχύτη πλυντηρίου µε κατάλληλα ανοξείδωτα αντερείσµατα (χιαστί).
Να επιτρέπεται η άνετη πρόσβαση για καθαρισµό του δαπέδου κάτω από τον χώρο
του νεροχύτη.
14. Αντικατάσταση του κάθετου καναλιού µέσα από το οποίο οδεύουν τα καλώδια
παροχής του ιµάντα µεταφοράς, µε κατάλληλο ανθεκτικό κανάλι (συµπαγές πλαστικό ή
µεταλλικό).
15. Μεταφορά της ηλεκτρικής παροχής του µηχανήµατος κοπής ψωµιού στον
απέναντι τοίχο. Μεταφορά της ηλεκτρικής παροχής του πλυντηρίου δίσκων στον
απέναντι τοίχο. Να δηµιουργηθεί υδραυλική αναµονή στον απέναντι τοίχο για τη
σύνδεση του πλυντηρίου δίσκων.
16. Μεταξύ του δαπέδου και του παρακείµενου χώρου να τοποθετηθεί κατάλληλο
κοίλο ανοξείδωτο πλαίσιο για την εξοµάλυνση της διαφοράς ύψους, αν υπάρχει.
17.

Εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση των δύο νεροχυτών στον απέναντι τοίχο.

18. Μεταφορά πριζών τηλεφώνου και ρεύµατος, από τον δυτικό τοίχο στον ανατολικό
τοίχο σε σηµείο που θα υποδειχθεί.
19.

Μικροδιορθώσεις, φινίρισµα χώρου.

20.

Επανατοποθέτηση λοιπών συσκευών, ερµαρίων κλπ.

21.

Απαιτείται εγγύηση του δαπέδου για τουλάχιστον 3 έτη.

22.

Χρόνος παράδοσης 60 ηµερολογιακές ηµέρες, από την έναρξη των εργασιών.

23. Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες,
καθώς και οποιαδήποτε συµπληρωµατική εργασία, υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα
που δεν περιγράφονται λεπτοµερώς, αλλά απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των
εργασιών, σύµφωνα µε τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ολα τα υλικά και οι
εργασίες βαρύνουν τον Ανάδοχο.
24. Ολο το τµήµα των εργασιών θα εκτελεσθεί σε απόλυτη συνεννόηση µε το τεχνικό
τµήµα του Νοσοκοµείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας, λόγω των ειδικών συνθηκών,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης για τις
εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευµατινές ή βραδινές ώρες ή και αργίες.
25.

Το έργο θα παραδοθεί άρτιο, πλήρως λειτουργικό και καλαίσθητο.

3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η διάρκεια της σύµβασης είναι 2 ηµερολογιακοί µήνες. ∆ύναται να δοθεί παράταση
µέχρι 20 ηµερολογιακές ηµέρες, µε µονοµερές δικαίωµα του Νοσοκοµείου, ύστερα από
αιτιολογηµένο αίτηµα του Αναδόχου.
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Για κάθε µέρα υπαίτιας καθυστέρησης, πέραν της συµβατικής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, που ορίζεται σε ποσοστό 10% της µέσης
ηµερήσιας αξίας του έργου, δηλ. της συµβατικής αξίας δια του αριθµού των
συµβατικών ηµερών. Επιβάλλεται για µέγιστο αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της
συνολικής συµβατικής προθεσµίας. Στη συµβατική προθεσµία συµπεριλαµβάνεται και
η τυχόν παράταση.
4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα.
5.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τους συµµετέχοντες γίνεται νοµίµως στην
ταχυδροµική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συµµετέχων, µε
υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.
6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β)
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει
αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
•
•
7.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του
διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση
για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2) Υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπεύθυνη δήλωση για την ενηµέρωση επί του έργου, όλες σύµφωνα µε τα
συνηµµένα στη διακήρυξη υποδείγµατα.
8.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόµενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείµενο του διαγωνισµού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί µόνο ως προς την
ικανότητα του διαγωνιζόµενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
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οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
10.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον
η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες
θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή.
11.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10%, χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ, φόρος προµηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος.
12.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τιµολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκοµείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ µετά την
παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και
θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί µε χρηµατικό
ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
13.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.
Συνηµµένα: 1)
2)
3)
3)

Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα δικαιολογητικά συµµετοχής
Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας
Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την ενηµέρωση επί του έργου
Εντυπο οικονοµικής προσφοράς

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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1.

Υπόδειγµα Υ∆ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
για τον διαγωνισµό
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ………… …………………………
ζ.

Ελαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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ΑΔΑ: 7ΣΜΧ46906Π-04Η
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2.

Υπόδειγµα Υ∆ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
για τον διαγωνισµό
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τον υπογράφοντα, σχετικά µε τον
διαγωνισµό, θα γίνεται νοµίµως στη κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο κατωτέρω
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:
Ταχυδροµική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)

7

ΑΔΑ: 7ΣΜΧ46906Π-04Η
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3.

Υπόδειγµα Υ∆ για την ενηµέρωση επί του έργου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
για τον διαγωνισµό
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενηµερωθεί πλήρως για τις συνθήκες
εκτέλεσής του.
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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ΑΔΑ: 7ΣΜΧ46906Π-04Η
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
για τον διαγωνισµό
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ
Τίµηµα
αριθµητικώς

ΦΠΑ 23%
αριθµητικώς

Τίµηµα µε ΦΠΑ
αριθµητικώς

Τίµηµα
ολογράφως

ΦΠΑ 23%
ολογράφως

Τίµηµα µε ΦΠΑ
ολογράφως

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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