ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
Προς

Ημερ. ...................

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο
τηλ 210 94 98 160
fax 210 94 98 199

Ο (οι) υπογράφων (οντες) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ενεργώντας σαν ο (οι) Νόμιμος (οι) Εκπρόσωπος (οι) της ..........................................................
......................................................................................................................................................

δυνάμει των πληρεξουσίων / εντολών εκπροσώπησης που επισυνάπτονται στην παρούσα
Προσφορά, δηλώνουμε και προσφέρουμε τα παρακάτω :
1.

Δηλώσεις
1.1

Προκειμένου να διαμορφωθεί η Προσφορά μας, μελετήσαμε με προσοχή :
-

Τα Τεύχη της παρούσας Πρόκλησης, συμπεριλαμβανομένων των
Κανονισμών, Κωδίκων, Προτύπων, Προδιαγραφών και λοιπών οδηγιών σε
σχέση με τα παραπάνω έγγραφα

-

Τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους

-

Τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις κατασκευής του Έργου, όπως αυτές
περιγράφονται στα παραπάνω και προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες
του Έργου

1.2

Έχουμε επισκεφθεί το Εργοτάξιο και έχουμε λάβει πλήρη γνώση όλων των
συνθηκών μέσα και γύρω από την τοποθεσία του Έργου. Έχουμε εξετάσει όλους
τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος
ή τον χρόνο εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών και όλων των όρων και
απαιτήσεων του Έργου και εγγυόμαστε την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με
την Συνημμένη Σύμβαση Μελέτη - Κατασκευή, ολοκλήρωση και παράδοση σε
λειτουργία του Έργου.

1.3

Αποδεχόμαστε όλους τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης, καθώς και κάθε
τροποποίηση, διευκρίνιση, κλπ. αναφορικά με τους όρους αυτούς, όπως μας
γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Υποβολή
Προσφοράς και αναγνωρίζουμε ανεπιφύλακτα την ισχύ τους. Η κατ αποκοπή και

άνευ επιμέτρησης Προσφορά μας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
αναφέρονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης.

2.

όλα όσα

1.4

Κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της κατά την
απόλυτο κρίση του ανάθεσης της εργολαβίας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από
όσους υπέβαλαν προσφορά, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών, επίσης
κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση
ή ευθύνη, οποτεδήποτε, απέναντι μας, να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε
έξοδα, ζημία ή απώλεια στα οποία τυχόν υποβληθήκαμε σχετικά με την
προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς μας.

1.5

Έχουμε προβεί σε υπολογισμό -με ίδια μέσα - του κατ' αποκοπή και άνευ
επιμέτρησης Εργολαβικού ανταλλάγματος που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες,
αμοιβές, το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα τις λοιπές δαπάνες και αμοιβές
για την εκ μέρους μας α που αναλαμβάνει για τη Μελέτη – Κατασκευή και
Ολοκλήρωση σύμφωνα με τα τεύχη της πρόσκλησης Τα προαναφερθέντα
υποβάλλουμε εγγράφως και τα εγγυόμαστε απολύτως ως προς την σταθερότητα
ορθότητα, επάρκεια και πληρότητά των.

1.5

Δηλώνουμε περαιτέρω και αποδεχόμαστε ότι το κατ αποκοπή και άνευ
επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα που προσφέρουμε με την παρούσα
αποτελεί τη μόνη αμοιβή μας για την εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών
ανεξαρτήτως εάν οι Ποσότητες αυτές έχουν προμετρηθεί σωστά από εμάς, ότι
αποδεχόμαστε την ακρίβεια και τη σταθερότητα του καθ΄ όλη τη διάρκεια του
χρόνου κατασκευής μέχρι την οριστική παραλαβή και ότι δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση ή από τυχόν μεταβολή της συναλλακτικής ή τιμαριθμικής αξίας του
νομίσματος ή λόγω μεταβολής του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Κατ' αποκοπή προσφορά για την εκτέλεση της Εργολαβίας
Για την πλήρη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στα
Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα
Τεύχη της Πρόσκλησης και μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην Σύμβαση

προσφέρουμε
Κατ’ Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα ίσο με
(αριθμητικά) ................................................................................. €
(ολογράφως)
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ευρώ
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.
Ο Φ.Π.Α. του τελικού Εργολαβικού Ανταλλάγματος δεν περιλαμβάνεται και βαρύνει τον
Ιδιοκτήτη.

3.

Αναλυτικός Πίνακας προσφοράς με Επιμέρους τιμές μονάδας .
Προσφέρουμε τις Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς που περιλαμβάνονται
στους συνημμένους πίνακες όπως έχουν ελεγχθεί και συμπληρωθεί από εμάς και οι
οποίες (Τιμές Μονάδος) θα εφαρμόζονται για τις κατ εντολήν του Ιδιοκτήτη τροποποιήσεις
όπως αύξηση ή μείωση του Τεχνικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
Οι προσφερόμενες Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς περιλαμβάνουν
επιμερισμένες αναλογικά σε κάθε τιμή μονάδας, όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες του
Εργολάβου, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Τεύχη της
παρούσας Πρόσκλησης, τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και το Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.), το
οποίο καθορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό 15% καθώς και οποιοδήποτε κόστος
προέρχεται από τους όρους της Σύμβασης και των προσαρτημάτων της , έστω και αν δεν
κατονομάζεται ρητά σ’ αυτά, και σύμφωνα με όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.

4.

Ισχύς της Προσφοράς
Η Προσφορά μας αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
Με τιμή
Για τον Προσφέροντα
_________________________________________
(΄Ονομα Προσφέροντα)
_________________________________________
(Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Προσφέροντα)
_________________________________________
(όνομα και θέση)
_________________________________________
(ημερομηνία)

_________________________________________
(Σφραγίδα Εταιρίας)

