ΑΔΑ: 7ΝΠΝΓ-6ΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας
ΠΡΑΞΗ: "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ"
ΣΥΜΒΑΣΗ: «Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών, εγκατάστασης νέου συστήματος

κλιματισμού-αερισμού και επισκευής του ανεκλυστήρα "
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …../2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ

(1)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ
Α
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

Α

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ

1

Καθαίρεση υφιστάμενων
εγκατάστασεων

Τεμ.

1

1.000 €

1.000 €

2

Εγκατάσταση εξωτερικής
μονάδας

Τεμ.

1

8.000 €

8.000 €

3

Εγκατάσταση εσωτερικής
μονάδας

Τεμ.

7

1.600 €

11.200 €

4

Εγκατάσταση συστήματος
εναλλαγής αέρα με ψυκτικό
στοιχείο

Τεμ.

2

4.500 €

9.000 €

5

Κατασκευή δικτύου
αεραγωγών απόρριψης

Κατ'
αποκοπή

1

1.200 €

1.200 €

6

Κατασκευή δικτύου
αεραγωγών προσαγωγής

Κατ'
αποκοπή

1

1.559 €

1.559 €

Β

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

7

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Κατ'
αποκοπή

1

2.500 €

2.500€

ΣΥΝΟΛΟ

34.552,85 €

ΦΠΑ (23%)

7.947,15 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

42.500 €
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-

Αφού έλαβα γνώση :
Της σχετικής διακήρυξης.
Των στοιχείων που αναφέρονται σ΄ αυτή, και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, των
όρων που έχουν τεθεί από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, και τις συνθήκες
κατασκευής του έργου, υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα
αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση του παραπάνω έργου, με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος του ανωτέρω πίνακα:
................................................................. επί τοις εκατόν (ολογράφως)
.................................................................% (αριθμητικώς)
ήτοι ..........................................................€ (αριθμητικώς)
Στα αναγραφόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή
προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΙΤΗΣΗ
Προς την …………………
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός)
…………………………………………………………………………………………………
με έδρα
……………………………………………………………..……………………………………
αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεσης μηχανολογικών εργασιών, εγκατάστασης νέου συστήματος κλιματισμούαερισμού και επισκευής του ανεκλυστήρα, για τις ανάγκες του έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803", παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου
για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
[Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε
από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό
εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
διακήρυξης].
Ημερομηνία: …….…………..
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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