Παράρτημα Β’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας

Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ)

Ημερομηνία: __/__/

Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ Δήμος Αμαρουσίου ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 100014923_admin ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα/Μαρούσι
Αττικής/15124]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Γιώργος Σκαλιώτης ]
- Τηλέφωνο: [ 2132038200- 6]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ gskaliotis@maroussi.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.maroussi.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Καλοκαιρινού Φεστιβάλ -CPV 79953000-9 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ 19REQ004965357 ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ …… ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): […… ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ»

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» έτους 2019 που έχει
προκηρύξει η Επιχείρησή σας.
Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την διοργάνωση του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών της επιχείρησης, για την/τις ΟΜΑΔΑ/-ΕΣ .............

(θα αναφερθούν μόνο οι ομάδες στις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώσει συμμετοχή)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της εταιρείας ή κοινοπραξίας εταιρειών
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

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

με έδρα τ………………………

οδός………………………………………. Αριθμ…………………………………………

Τ.Κ. …………………………….. Τήλ. ……………………………………………… Fax ………………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που αναγράφεται
στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ανά ομάδα ή και στο σύνολό τους ως εξής:

ΠΡΟΣΦΕΡΩ
(θα αναφερθούν μόνο οι ομάδες στις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώσει συμμετοχή)

ΟΜΑΔΑ Α’
Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

1

27/06/2019

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

CPV: 79953000-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Β’
Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

1

03/07/2019

ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

CPV: 79953000-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ’
Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

10/07/2019
CPV: 79953000-9

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Δ’
Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

1

15/07/2019

ΟΝΙΡΑΜΑ- ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

CPV: 79953000-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ – CPV:

Α/Α
1
2
3
4

79953000-9

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α.
(24%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ A :ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΟΣ
ΟΜΑΔΑ Β :ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΝΙΡΑΜΑ- ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

(Σημείωση προς προμηθευτές: Να συμπληρωθούν μόνο τα πεδία για τα οποία κατατίθεται προσφορά.)

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Σημείωση προς προμηθευτές: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς.)
Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την

/

/

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.)

Μαρούσι,

/

/

Ο προσφέρων

(ονοματεπώνυμο,

ιδιότητα, σφραγίδα,
υπογραφή

