
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

        

Προς ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σοφοκλή Βενιζέλου 27 

712 02  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

     

 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 

ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………………………. Δ\νση 

………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια 

……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 



-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν  από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

………………     ΕΥΡΩ. …………………… 

 

Προς ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σοφοκλή Βενιζέλου 27 

712 02  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση……………………………………………………

…….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) 

προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 



- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΡΓΟ: 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 
2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% απο το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
Του Προσφέροντος  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ……………………………… οδός …………………...........................…… αριθμ. … 

Τ.Κ. ………………… Τηλ. …………........................…………. Fax …………..........………… 

 

Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται 
στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού, καθώς και των τεχνικών 
περιγραφών του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου. 

  



  

 
………………………….......................... 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

α/α Περιγραφή Μονάς 
μετρ. 

Α.Τ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
Μερική 

Δαπάνη Ολική 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Δαπάνη Ολική 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Κατασκευή ξύλινων τελάρων για τοποθέτηση βαριών υφαντών m2 1.1 13,00   
2 Κατασκευή βάθρων από MDF 22mm με επιμελημένες κολλήσεις και εμφανή τελειώματα m2 1.2 5,00   
3 Ειδική κατασκευή για τοποθέτηση οθόνης αφής (touch screen) από MDF τεμ. 1.3 6,00  
4 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Α από MDF και υαλοπινάκες 

triplex με οριζόντια επιφάνεια έκθεσης 
m2 1.4 81,00  

5 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Β από MDF και υαλοπινάκες τύπου 
triplex 

m2 1.5 47,32  

6 Κατασκευή προθήκης οριζόντιας προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.1 από MDF και 
υαλοπίνακες τύπου triplex, με επίτοιχη στήριξη από μεταλλικούς  βραχίονες και μεταλλικό 
τελάρο έδρασης της βάσης  

m2 1.6 1,82  

7 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Γ Λ3.2 από MDF και υαλοπίνακες 
τύπου triplex με βάση στήριξης από σωλήνα διατομής 30X30mm 

m2 1.7 1,40   

8 Κατασκευή προθήκης προβολής εκθεσιακού υλικού τύπου Δ σταθερών διαστάσεων από MDF 
και πρόσοψη υαλοπινάκων τύπου triplex  

m2 1.8 11,44  

9 Ειδική κατασκευή προβολής διακοσμητικών μοτίβων τεμ. 1.9 1,00   
10 Βάσεις από πλέξι γκλας m2 1.10 54,00    

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
1 Φωτιστικό σώμα με υποδοχέα προσαρμοζόμενο σε ροηφόρο ράγα φωτισμού, με εξάρτημα 

μορφοποίησης της δέσμης και λαμπτήρα αλογόνου διχρωικού τύπου ισχύος 35 W με ράγα.  
τεμ. Η.1 65,00   

2 Φωτιστικό σώμα γραμμικό φθορισμού 16mm με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πηνίο κατάλληλο 
για λαμπτήρα φθορισμού 35W  

τεμ. Η.2 50,00    

3 Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη m2 Η.3 6,00   
            
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Α+Β)   

   Φ.Π.Α. 19% 
  Γενικό Σύνολο (σε € )  



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ολογράφως Αριθμ. 

Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ    

Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α + Β)
  

Φ.Π.Α. (19 %)   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
 

………………………….......................... 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 

  



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

στην κατάταξη των διαγωνιζομένων) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη κατηγορίας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 78.507,42 
Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 45.833,35 

124.340,77 Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) =

23.624,75 Φ.Π.Α. 19%
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη (με 

Φ.Π.Α.)
147.965,52 

  


	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Φ.Π.Α. 19% 
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α + Β)


