
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/ΤΥ

           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/1001959/28.07.2016

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

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ

Μεταφορά εξοπλισμού του Πρακτορείου Καλλιθέας το Σάββατο 17/9/2016 από το κτήριο που 

στεγάζεται (Λ. Συγγρού 49, Καλλιθέα) στους χώρους του Πρακτορείου Αργυρούπολης (Λ. 

Βουλιαγμένης 577, Αργυρούπολη) με ύψος προυπολογισμού δύο χιλιάδων (2000) ευρώ. 

Ο εξοπλισμός που θα μεταφερθεί στο Πρακτορείο Αργυρούπολης συνίσταται σε : έντεκα (11 ) 

τερματικά, επτά (7) εκτυπωτές, τέσσερα (4) κάδρα, δύο (2) συσκευές φαξ, έντεκα (11) τηλεφωνικές 

συσκευές, πέντε (5 ) καλόγεροι, εννέα (9) υποπόδια, δύο (2) κλιματιστικά, οκτώ (8) γλάστρες, δέκα 

(10) καρέκλες υπαλλήλων, δέκα (10) καρέκλες πελατών, έξι (6) καρέκλες υποδοχής, δεκαπέντε (15) 

μεγάλες δίφυλλες ντουλάπες, μία (1) μικρή δίφυλλη ντουλάπα, δύο (2) μικρές συρταριέρες, ένα (1) 

μεγάλο φωτοτυπικό, ένα (1) ψυγείο μεσαίου μεγέθους, ένας (1) κάδος μικρός ανακύκλωσης 

μελανιών, δύο (2) γραφεία υπαλλήλων, τρία (3) μικρά βοηθητικά τραπεζάκια, έντεκα (11) πακέτα 

χαρτί Α3, δέκα (10) κουτιά χαρτί Α4, ένας ανεμιστήρας, έντεκα (11) καλαθάκια απορριμάτων, έξι (6) 

μεταλλικοί φοριαμοί εννέα συρταριών ( διαστάσεων 0,73*1,60*0,40 ), τα οποία είναι γεμάτα με 

μικρές κάρτες, τριακόσια ( 300 ) κλασέρ αρχειοθέτησης με φύλλα Α4, τα οποία θα συσκευασθούν σε 

κούτες, που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και  θα αριθμηθούν κατά τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας 

μας. Επίσης, σαράντα  ( 40 ) κούτες, που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο για τη συσκευασία των 

προσωπικών αντικειμένων των μισθωτών.

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

Υπηρεσίας. 

 Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν & θα ολοκληρωθούν στις 17/9/2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η προσφορά θα υποβληθεί κλειστή και θα κατατεθεί 

στο κτήριο της Περιοχής Καλλιθέας, Λ. Αμφιθέας 84, Π. Φάληρο, στον 2ο όροφο (γρ. 204)

2. Αρμόδιοι για κάθε πληροφορία: Πρ. Καλλιθέας κα. Μπελιβάνη Χρ. (210 9281830), Περ. 

Καλλιθέας κα. Βερυκίου Ελ. (210-9872347)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΦΠΑ 24 %

Α.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

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

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς

2.      ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Λ. Αμφιθέας 84, Π. Φάληρο,2ος όροφος, γραφείο 204 ( κ. Βερυκίου ).

1.       ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 31.08.2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι.



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

οποίου αναγράφουν την ένδειξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ " ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ΠΕΡ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ /1001959/28.07.2016 & 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 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρίν από

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

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.

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

με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.

5.     ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Η ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσα στην προθεσμία που

θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να δεχθεί την παραγγελία και αν

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

την είσπραξη προκαταβολής. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το 

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

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   ΝΑΙ        ΌΧΙ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ:

Οι τιμές να είναι καθαρές για τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ & να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν

άλλες) του Προμηθευτή πλήν του ΦΠΑ που είναι ............. %.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :Σάββατο 17/9/2016

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

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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση δηλώνουμε ότι τα υλικά

                                   είναι εξωτερικού από την .............................. και διατίθεται Ελεύθερα Δασμών

                                   και λοιπών επιβαρύνσεων, πλήν ΦΠΑ που είναι ................... %.

Ο ΔΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1η. Οι προσφέροντες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία

                                 υπερυσχύουν τυχόν άλλων, οπουδήποτε αναφερθούν.

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

                                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               ΕΠΩΝΥΜΙΑ

                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ

                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


