
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΤΥ

           ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ.∆ΠΑ/ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/2/2016..............................

Καλείστε να υποβάλετε προσφορά  στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ των παρακάτω υπηρεσιών, µε συµπλήρωση υπογραφή & επιστροφή του 

παρόντος εντύπου, σύµφωνα µε τους κατωτέρω & όπισθεν αναγραφόµενους όρους.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΗ

Μεταφορά εξοπλισµού του Πρακτορείου Ιλίου το Σάββατο 16/7/2016 από το κτήριο που στεγάζεται 
(Ψαρών 12, Ίλιον) στους χώρους του Πρακτορείου Περιστερίου (Θηβών 57-59, Περιστέρι). 

Ο εξοπλισµός που θα µεταφερθεί στο Πρακτορείο Περιστερίου συνίσταται σε : γραφεία υπαλλήλων 
(2), Τερµατικά Ερµή (7), εκτυπωτές (7), συσκευη ΦΑΞ (1), φωτοτυπικό µηχάνηµα (1), καρέκλες (7), 
σειρές καρέκλες κοινού (2 τριάδες), γλάστρες (7), ταµπέλα ∆Ε∆∆ΗΕ (1),σύστηµα προτεραιότητας 
NEMO-Q (1),  ντουλάπες µεγάλες (47), ντουλάπες µικρές (15), φοριαµοί (8).Οι παραπάνω 
ντουλάπες και φοριαµοί περιέχουν περίπου 900 κλασέρ τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και  να αριθµηθούν κατά τις υποδείξεις τις 
Υπηρεσίας µας.

Τα έπιπλα θα µεταφερθούν και θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν & θα ολοκληρωθούν στις 16/7/2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η προσφορά θα υποβληθεί κλειστή και θα κατατεθεί 
στο κτήριο της Περιοχής Περιστερίου, Θερµοπυλών 115 & Επαύλεως 6 στον 3ο όροφο (γρ. 301)

2. Αρµόδιοι για κάθε πληροφορία:Πρ. Ιλίου κ. Κοσµά Ε.(6978000812), Πρ. Περιστερίου κ. 
Κορογώνα Β. (6978000884), Περ. Περιστερίου κ. ∆ρουλίσκου Α. (210-5386649)

ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24 %

Α.   ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.     ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ : 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Οι παραπάνω γενικού όροι ισχύουν για την προµήθεια αυτή αν και όσο δεν 

2. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αν ο προµηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς

3.     ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προµηθευτές συµπληρώνουν το παρόν έντυπο στις στήλες Τιµή Μονάδας -

οποίου αναγράφουν την ένδειξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ " ΜΕ ΑΡΙΘ. ∆ΠΑ/ΠΕΡ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2/2016 & την παραδίδουν απευθείας

στο αρµόδιο γραφείο µέχρι το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές µπορούν να ταχυ-

δροµηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρµόδιο γραφείο ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ πρίν από

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η σύγκριση προσφορών γίνεται µε βάση τις τιµές µετρητοίς. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν

και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιµές µετρητοίς µε το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδι-

κούς όρους εκτός από τις τιµές, τους όρους πληρωµής (µε προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τµηµατικά), αξιολογούνται

συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες των προµηθευτων.

3.     ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 115 & ΕΠΑΥΛΕΩΣ, ΧΑΙ∆ΑΡΙ 3ος Όροφος Γραφείο 301
2.     ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:..... 12/7/2016 .........& ΏΡΑ 11:00 π.µ.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 και ειδικούς όρους µας δεν δέχεται, θεωρούµε ότι τους δέχεται όλους χωρίς επιφύλαξη. 

τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι.



Τα παραπάνω κριτήρια απαριθµούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και η ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να αξιολογεί τις προσφορές

µε όποια µέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.

5.     ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωµα να αναθέσει την προµήθεια σ' οποιουσδήποτε προµηθευτές, να παραγγείλει µέρος

µόνο του υλικού και να απορριψει όλες τις προσφορές. Ακόµη µπορεί - πρίν, κατά ή µετά την ανάθεση της προµήθειας και µε

ανάλογη αυξοµείωση του συνολικού τιµήµατος -  να αυξοµειώσει την ποσότητα του υλικού µέχρι και 25% , χωρίς να έχει ο προ-

µηθευτής το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές µονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

6.     ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προµηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µέσα στην προθεσµία που

το ζητήσει η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή ισόποση εγγυητική επιστολή για

δικαίωµα να ακυρώσει την ανάθεση της προµήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζηµίας ή απώλειάς της.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   ΝΑΙ        ΌΧΙ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ:
Οι τιµές να είναι καθαρές για τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ & να περιλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν
άλλες) του Προµηθευτή πλήν του ΦΠΑ που είναι ............. %.

.........................................................................................................................................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Την 24η ηµέρα του 3ου µήνα µετά το µήνα προσκόµισης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Κατάλληλη που να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των υλικών στον προο-
ρισµό τους.

Ο ∆ΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1η. Οι προσφέροντες είναι υπέυθυνοι γιατην ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία
                                 υπερυσχύουν τυχόν άλλων, οπουδήποτε αναφερθούν.

                            2η. Η µη συµπλήρωση της ανωτέρω ∆ήλωσης αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς.

                                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/∆ΠΑ/ΠΕΡ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ               ΕΠΩΝΥΜΙΑ
                                                               ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ
                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


