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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
.....................................................................................(όνομα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ)
του οποίου η έδρα βρίσκεται...........................(διεύθυνση ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ) προτείνει
δια της παρούσης να πραγματοποιήσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σύμφωνα με τα τεύχη του
Διαγωνισμού 683/11/ΔΠ που περιλαμβάνουν:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Παραρτήματα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

2.1 Γενικοί Όροι Προμήθειας Υλικών.
H Πρότασή μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τους προαναφερθέντες όρους του
Διαγωνισμού (τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V & VΙ).
2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η πρόταση μας συμφωνεί
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ'' (Τεύχος ΙV).

απόλυτα

με

τις

προαναφερθείσες

''ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η πρόταση μας συμφωνεί με τις προαναφερθείσες ''ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ''
(Τεύχος ΙV) με τις αποκλίσεις που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
Αποδεχόμαστε ότι οποιεσδήποτε αποκλίσεις αναφέρονται στον επισυναπτόμενο
κατάλογο μπορούν να ληφθούν υπόψη ή να οδηγήσουν σε απόρριψη της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ακόμα και αν αυτές οι αποκλίσεις αναφέρονται σε άλλα σημεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μας.
3.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.1 Βασικός ορισμός τιμών:
Συμφωνούμε να εκτελέσουμε την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και να αναλάβουμε κάθε
ευθύνη που ορίζεται από τους προαναφερθέντες «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» και
τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» με βάση τις Τιμές Μονάδας που ορίζονται στο
επισυναπτόμενο Τιμολόγιο.
3.2 Τιμή Προσφοράς
Όλες οι τιμές μονάδας και το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ορίζονται στο
υποβαλλόμενο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΤΕΥΧΟΥΣ V ''ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ'' στο Φάκελο Γ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν θα συμπληρώσει ΤΙΜΗ στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ
που θα υποβληθεί με το ΦΑΚΕΛΟ Β, παρά μόνο στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ
που θα υποβληθεί με τον ΦΑΚΕΛΟ Γ.

3.3 Σταθερές Τιμές
Βεβαιώνουμε ότι κατά τον προσδιορισμό των τιμών μας λάβαμε υπόψη τους όρους των
Γενικών Όρων Προμήθειας Υλικών και ρητά βεβαιώνουμε οτι οι οριζόμενες τιμές είναι
συγκεκριμένες και σταθερές και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση για οποιοδήποτε λόγο.
3.4 Ημερομηνία Παράδοσης
Συμφωνούμε να αρχίσουμε τις εργασίες αμέσως μετά την Ημερομηνία Ανάθεσης και να
εκτελέσουμε τις εργασίες με επιμέλεια και ταχύτητα και επιπλέον συμφωνούμε να
ελέγχουμε διαρκώς την πρόοδο των εργασιών προκειμένου να τηρήσουμε τις
ημερομηνίες παράδοσης που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Τεύχος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Αυτές οι ημερομηνίες παράδοσης
είναι δεσμευτικές για μας και θα ορίζονται ρητά από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
3.5 Σας γνωρίζουμε ότι για διάρκεια δώδεκα (12) ετών θα καλύψουμε, εφ’ όσον μας ζητηθεί
από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, κάθε ανάγκη που θα προκύψει από τα προσφερόμενα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ.
4.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συμφωνούμε οτι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη απέναντι
μας ή/και να μας αποζημιώσει για τα έξοδα ή τις απώλειες που μπορεί να υποστούμε
σχετικά με την προετοιμασία και υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μας, μέχρι το τέλος της
περιόδου ισχύος της, καθώς και μετά από αυτή εάν μας ζητηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να
την παρατείνουμε, ανεξάρτητα εάν μας ανατεθεί ή όχι η υπόψη ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

5.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατανοούμε και συμφωνούμε οτι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να
επιλέξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την Ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, σύμφωνα με
την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 17 της ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ'' του Διαγωνισμού.
Επιπλέον, συμφωνούμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να απορρίψετε μερικές ή και όλες τις
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ή να επαναλάβετε το Διαγωνισμό, ή οποιαδήποτε από τις φάσεις του, ή να
ακυρώσετε τον Διαγωνισμό, ή να ενεργήσετε κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνετε
σκόπιμο, χωρίς αυτό να σας δημιουργεί καμία υποχρέωση απέναντί μας.
Βεβαιώνουμε ότι, σε περίπτωση που αποφασίσετε να μας αναθέσετε τη ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, και μετά την αποστολή σε μας, κατά περίπτωση:
α.
β.

Της Επιστολής Πρόθεσης Ανάθεσης
Της Επιστολής Ανάθεσης

εμείς με τη σειρά μας, σύμφωνα με το Άρθρο 18 της ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ'' του Διαγωνισμού,
αντίστοιχα:
α.
β.
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Θα σας στείλουμε την Αποδοχή Ανάθεσης
Θα σας υποβάλουμε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.
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6.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Προσφορά αποτελείται από τα ακόλουθα Έγγραφα:
-Την παρούσα Επιστολή Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• -Το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ»
συμπληρωμένα όπως απαιτείται από τη ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ'' (Τεύχος Ι, Άρθρο 16)
• Την πλήρη Τεχνική Πρόταση-Προσφορά όπως απαιτείται από τη ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ''
(Τεύχος Ι, Άρθρο 15)
• Τα πλήρη Νομικά Έγγραφα, Εξουσιοδοτήσεις και άλλα Δικαιολογητικά, όπως
απαιτείται από την ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ'' (Τεύχος Ι, Άρθρο 14)
Όλα τα παραπάνω έγγραφα περιλαμβάνονται στους Φακέλους Α, Β, και Γ, με τη σειρά
που ορίζεται στη ''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ'' (Τεύχος Ι, Άρθρα 14, 15 και 16).

7.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Προσφορά μας θα ισχύει για πέντε (5) μήνες από την τελευταία ημερομηνία
υποβολής Προσφορών που ορίζεται στην «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ». Μετά από το χρόνο αυτό, θα
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν παραταθεί γραπτά από εμάς, μετά από δικό σας
αίτημα.

_________________________
Όνομα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Από______________________
(Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του ΠΡΟΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)
_________________________
Όνομα και Τίτλος
_________________________
(Ημερομηνία)
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