
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΙΟΙΚ/Β/……………………… 

ΕΙΔΟΣ 

ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ (ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ, ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ) 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ 

Είδος  Αριθμός 

θεμάτων/είδος 

Συνολική 

ποσότητα/είδος 

(τμήμα) σε 

τεμάχια 

Προσφερόμενη 

τιμή (πλέον ΦΠΑ) 

ανά τεμάχιο 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως) 

Προσφερόμενη 

τιμή (συμπ/νου 

ΦΠΑ) ανά τεμάχιο 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως)        

Προσφερόμενη 

τιμή για τη 

συνολική 

ποσότητα ανά 

είδος (τμήμα) 

πλέον ΦΠΑ 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως)        

Προσφερόμενη 

τιμή για τη 

συνολική 

ποσότητα ανά 

είδος (τμήμα) 

συμπ/νου ΦΠΑ 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως)        

Σημειωματάριο 

ημερολόγιο ανοιχτής 

ημερομηνίας   (open  

date) εύκαμπτο 

7 3150 

 

 

  



Σημειωματάριο 

εύκαμπτο  
19 5800 

 

 

  

Μπλοκ εύκαμπτο  18 5000     

Τετράδιο 7 3800     

Τετράδιο σπιράλ 19 9000     

Μπλοκ ζωγραφικής 3 2500     

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)   

Σύνολο (συμπ/νου ΦΠΑ)   

 

 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Τρόπος πληρωμής: .............. 

 Ημερομηνία (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ) 

Σφραγίδα & υπογραφή συμμετέχοντος 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 

 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική 

Νομοθεσία. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να 

συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα. 

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια 

των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η 

μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 

ΤΑΠ.



 


